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W;IS'<ILlIl1
Pcncrbu

Buku ) ;llIg ,edall)! and;1 h.ILlapl 1111adal.ih mcrup.ikan gabungan dart dua
huah kar) a Harnka yang dlLlfangnya pada tahun-tahun hrna puluhan yauu
huku pcrtarna bcrjudul "Pcrkcmbangan 'laxauf dart Abad kc Abad". tcrbit
pcrtama kah pada tahun 1'1"-' (lin buku kcdua ialah vtcngcmbalikan Tasauf
kr pangkalnya", yang hn;I';11 dart pidato lnaugura« pcngarangnya scbagai
Guru Bexar llrnu Taxaul dl I'crguruan TllIggl Agama Islam Ncgcn (VrAIN)
Yogyakana tahun "I~X, \;lIlg pcrnah ducrbukan ,eha)!al brosur olch l'cncrbit
Panp Masyarak.u.

Atax pcrsetujuan pcngarung. kanu rncncamumkan judul haru untuk kedua
buku IIIl dcngan 'Tasauf Pcrkcrnbangan dan Pcrnurmannya".

Pcncrbnan buku rru lelah bcrulang kah, dan pada waktu 1111tcngah
bcrcdar pula C"ltsl \lal;1\ ,1;1 yang ducrbukan di Kuala Lumpur. Hal iru
mcnunjukk.m bcsarnya IllIlUI pcmbaca akan pcngcrahuan icruang Tasauf
Islam dl ncgara k na dan \lalaysla.

Karm mcmbcrarukan din mcucrbnk.m 1I111uk) allg kcscmbilan kahnya,
karcna rucruaklunu bctapa pcrlunya h;lgl unuuat Islum rncndalanu Tasaul III I

dan mcnghmdarkan praktckpraktck Taxaut )ang duampun dan drsclcwcng
kan untuk makxud mak-ud \ ;lIlg bnb\\ an.m deng;1I1 k.esucian dan kcmurnian
Agama l-I.uu

Hal 1111 yang IlIL'llIbn;IIII"an dill kanu. dan pub banyaknya para pcnunat
..ang tclah mcnyamp.ukan .uijuran "cp;ld;J k.mu supayu rncncrbukan buku IIII,
Juga tcrhadap Ix'ngar:lngll\ a ,,,:nd II I \ Icnurut bcbcrapa anruran IlU ialah
karcna buku yan)! mcrnbaha-, ,();ti·,,,;ti Ta-au! "lam masih arnat kurang sckali
dalarn kcpustakaan Indon'."'IJ

Bagl ";1Il11 dL'ngan tcl.rh IL'rblu.I;1 buku 1111.jlr.t\;lk.;m sehagal suatu sum
hangan untuk lcbih mclcngkapl kcpu-rakaan l-Iam <II tanah air kua, dan lchih
dart IlU kanu I1IL'lIgh;lrap 1IIIIlbh·mlllbh;1Il ,kllg;m tcrbitnya buku 1111xcgala
bcntuk IX'II\ clc« cngan dan pl'nglllor;1Il tcrhadap kc,uclan dan kcbcnaran
lslam yang han yak tcr libat dcngan bcrtopcnukan Ta';11I1 dap.nlah drkurangr.

Kanu mcngharap pul.i buku im aLIIl lxrolch -ambutan yang 'l'halk
barknya dan pcmb.u a

Scmoua Allah Subhanahu \\'ala ;Ib nnndhai uxaha IIII

PENGANT AR PENERBIT

Buku yang sedang anda hadapi ini adalah merupakan gabungan dari dua
buah karya Hamka yang dikarangnya pada tahun-tahun lima puluhan yaitu
buku pertama berjudul "Perkembangan Tasauf dari Abad ke Abad" , terbit
pertama kaIi pada tahun 1952 dan buku kedua ialah "Mengembalikan Tasauf
ke pangkalnya", yang berasal dari pidato Inaugurasi pengarangnya sebagai
Guru Besar Ilmu Tasauf di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PT AIN)
Yogyakarta tahun !958, yang pemah diterbitkan sebagai brosur oleh Penerbit
Panji Masyarakat.

Atas persetujuan pengarang, kami mencantumkan judul baru umuk kedua
buku ini dengan "Tasauf Perkembangan dan Pemumiannya".

Penerbitan buku ini telah berulang kaIi, dan pada waktu ini tengah
beredar pula edisi Malaysia yang diterbitkan di Kuala Lumpur. Hal ini
menunjukkan besamya minat pembaca akan pengetahuan ten tang Tasauf
Islam di negara kita dan Malaysia.

Kami memberanikan diri menerbitkan untuk yang kesembilan kalinya,
karena memaklumi betapa perlunya bagi ummat Islam mendalami Tasauf ini
dan menghindarkan praktek-praktek Tasauf yang dicampuri dan diseleweng-
kan untuk maksud-maksud yang berlawanan dengan kesucfan dan kemurnian
Agama Islam.

Hal ini yang memberanikan diri kami, dan pula banyaknya para peminat
yang telah menyampaikan anjuran kepada kami supaya menerbitkan buku ini,
juga terhadap pengarangnya sendiri. Menurut beberapa anjuran itu iaIah
karena buku yang membahas soal-soal Tasauf Islam masih amat kurang sekali
dalam kepustakaan Indonesia. .

Bagi karrli dengan telah terbitnya buku ini, dirasakan sebagai suatu sum-
bangan untuk lebih melengkapi kepustakaan Islam di tanah air kita, dan lebih
dari itu kami mengharap mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini segala
bemuk penyelewengan dan pengotoran terhadap kesucian dan kebenaran
Islam yang banyak terlibat dengan benopengkan Tasauf dapatlah dikurangi.

Kami mengharap pula buku ini akan beroleh sambutan yang sebaik-
baiknya dari pembaca.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala meridhai usaha ini.

Wassalam
Pencrbil
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Segala amal dan usaha di dalam hrdup kua adalah dorongan dan frkiran
dan balm kua. DI dalam baunlah terlctak pcrumbangan di antara buruk dar.
balk. canuk dan jclck. Apakah kebatinan itu? Apakah kerohanian itu : Inilah
yang senanuasa rnenjadi pcrtanyaan dan penyelidikan dan ahli-ahli film sejak
duma terkcrnbang, sarnpai kepada masa kua kini. dan sampai esok kemudian
han. selarna fikiran masih ada pada manusia, Derni, setelah mencari diri di
dalam din. di dalam rnenghadapi kesukaran tetapi indah, di dalam rnengha
dapi kesuhtan tetapi hcndak mcncari Juga. tirnbul pulalah bermacam-macam
soal lain. Dan soal yang paling penung, dan ibunya segala soal itu ialah soal
tcntang Yang Ada.

Ahh Filsafat rncnarnamya ontologie (llmu tcruang yang Ada), atau
Mctafisika (yang dt batik tabir kenyataan). Maka tcrbagi dualah manusia
manusra utarna di dalam mcncari Yang Ada itu. Satu dengan jalan fikiran,
dcngan bcrtukis kcpada ilrnu-ilmu pasu, rnanthik dan sebagainya. Dan satu
lagi dcngan jalan perasaan, dcngan jalan Zauq. Berkat kesungguhan haunya,
scmentara golongan yang pcrtama masih rnencari-cari, yang kadang-kadang
bcrtcrnu dengan sudut-sudut kcbcnaran, dan kadang-kadang terperosok ke
plan lam. rnaka kedua mercnung di dalam alam rasa. dan puaslah rnereka
dcngan rasa uu.

Yang pcrtarna itulah ahli Filsafat. Dan yang kcdua inilah ahli Tasauf.
Kadang-kadang bcrjumpalah kcdua plan yang duempuh itu, dan kebanyak
annya yang pcrtarnalah yang bcrtakluk kepada yang kcdua. Sudah payah akal
dan kcpmtaran rnencan, yang didapat hanya sebagian atau SCSudUI (rclauf),
lalu tibalah kcpada pcnycrahan bulat. Mcrcka pun masuklah ke alam Tasauf.
01 sanalah baru rncrcka mendapatkan kepuasan.

Hidup kcroharuan, Hidup Kebatinan atau Tasaut, sudahlah lama urnur
nya dan tclah ada pada sctiapbangsa. Kadang-kadang Tasauf rnenjadi tcmpat
IJUlang dan orang yang tclah payah berjalan. Tasauf rncnjadi tempat Ian dari
orang yang iclah tcrdcsak. Tctapi pun Tasauf iclah rnenjadi penguatkan
Pribadi bag: orang yang lcmah. Dan Tasauf pun rnenjadi tcmpat berpijak
yang tcguh bagi orang yang tclah kehilangan tcrnpat tegak.
Sckcuka bangsa Indonesia tcrjajah 350 tahun. kebanyakan urnrnat Ian ke
dalum Tasauf. J ika kcdumaan tclah diborong belaka oleh pihak rnusuh, rnaka
ummat mcncan kcbahagiaannya di dalam pcrasaannya sendiri, dalam mern
luna kcbahagiaan jiwanya sendin. Tetapi apabila Permrnpin-pcmimpin bang
\~I lndoncsia, scbaga: Pangeran Diponcgoro, Tuanku Imam Bonjol, Teungku
Ctk 01 Tiro dan lam-lam hendak rnelawan kckuasaan pcnjajahan yang sangat

PENDAHULUAN

Segala armd dan usaha di dalam hidup kita adalah dorongan dari fikiran
dan batin kita. Di dalam batinlah terletak pertimbangan di antara buruk dan
baik, cantik dan jelek. Apakah kebatinan itu? Apakah kerohanian itu : Inilah
yang senantiasa menjadi pertanyaan dan penyelidikan dari ahli-ahli fikir sejak
dunia terkembang, sampai kepada masa kita kini, dan sampai esok ketnudian
hari, selama fikiran masih ada pada manusia. Demi, se~lah mencari diri di
dalam diri, di dalam menghadapi kesukaran tetapi indah, di dalam mengha-
dapi kesulitan tetapi hendak mencari juga, timbul pulalah bermacam-macam
soal lain. Dan soal yang paling penting, dan ibunya segala soal itu ialah soal
tentang Yang Ada.

Ahli Filsafat menamainya ontologie (Ilmu tentang yang Ada), atau
Metafisika (yang di balik tabir kenyataan). Maka terbagi dualah manusia-
manusia utama di dalam mencari Yang Ada itu. Satu dengan Jalan fikiran,
dengan bertukis kepada ilmu-ilmu pasti, manthik dan sebagainya. Dan satu
lagi dengan jalan perasaan, dengan jalan Zauq. Berkat kesungguhan hatinya,
sementara golongan yang pertama masih mencari-cari, yang kadang-kadang
bertemu dengan sudut-sudut kebenaran, dan kadang-kadang terperosok ke
jalan lain, maka kedua merenung di dalam alam rasa, dan puaslah mereka
dengan rasa itu.

Yang pertama itulah ahli Filsafal. Dan yang kedua inilah ahli Tasauf
Kadang-kadang berjumpalah kedua jalan yang ditempuh itu, dan kebanyak-
annya yang pertamalah yang bertakluk kepada yang kedua. Sudah payah akal
dan kepinraran mencari, yang didapat hanya sebagian atau sesudut (telatif),
lalu tibalah kepada penyerahan bulat. Mereka pun mas ukiah ke alam Tasauf.
Di sanalah baru mereka mendapatkan kepuasan.

Hidup kerohanian, Hidup Kebatinan atau Tasauf, sudahlah lama, umur-
nya dan telah ada pada setiapbangsa. Kadang-kadang Tasauf menjadi tempat
pulang dari orang yang telah payah berjalan. Tasauf menjadi tempat lari dari
orang yang telah terdesak. Tetapi pun Tasauf telah menjadi penguatkan
Pribadi bagi orang yang lemah. Dan Tasauf pun menjadi tempat berpijak
yang teguh bagi orang yang telah kehilangan tempat tegak.
Scketika bangsa Indonesia terjajah 350 tahun, kebanyaka~ ummat lari ke
dalam Tasauf. Jika keduniaan telah diborong belaka oleh pihak musuh, maka
ummaL mencari kebahagiaannY,a di dalam perasaannya sendiri, dalam mem-
bina kcbahagiaan jiwanya sendiri. Tetapi apabila Pemimpin-pemimpin bang-
sa Indonesia, sebagai Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teungku
Cik Oi Tiro dan lain-lain hendak melawan kekuasaan penjajahan yang'sangat

9



10

t'I·,,11 ,1.111 k~l.ll maka den~an Taxaullah mcrcka mcmpcrku.u II" .. 111' ,I ''>.Ii,ill
xatu "-1,11,111 Td.\,IUI latah Al-m.tutu av.uu! hul: hl'/;Iizl/,it.i .vi.,', .: .",,;
I/lul1I,1I , tnt a \ lif), .It' IUIi,

[l'lapi bd,ln!,' kadang PUt;1 apabrla seseoran!,' \Lth,lf,IjJ Ik,.~; kl.dl
pU\ln~ kl'p:t!:t mcrncnntah. diunggalkannyulah kcr:l.1:I.lllTl) :t. lalu 1"'h'l kn.1

pa kr dalarn gua batu kc puncak gunung. rncnuhh ludup tXT 1,1,.tlll 1),111

bilarn.ina bangsa Indonesia bcrjuang mcrnpcrtahankan kcmvrdck.r.mn.« ·,'\,Ik
Prok lamaxi 17 Agustus 1945. bukanlah scdiku pcngaruh pandall~:l!l i.l'alll
uu drjadik.m pcndorong olch guru-guru agarna di dalam mcnccrahkan mund
nya. Scbagai kita katakan, Jib sckiranya bcrihu-ribu xanm tanuul kc iuuka
dcng.m bambu runcing yang lebih dahulu sudah dim.uucrakan olch ~IJJlIrl\,I.
dan <cikat azimat yang diikatkan pada pergclangan taugannya Suduhlah
nyat« .Ialarn Iikiran bahwasanya barnbu runcrng udak dapat Illc'll~h,IILtpl
-rcngun brcngun. Tctapi mcreka yakin bahwa itu bisa' Yaitu dcnuan kckuatan
lrnan dan Manfat yang sangat rnendalarn di hall sanuban

Kcrnudian setelah kcmerdckaan tercapai dan datang zaman IX'IlIi>:lIlgUIl

an pcugaruh Tasauf masih jelas kclihatan. Orang-orang yang putu- :1 ,I lan kl'
Taxaut. Orang-orang yang tirnbul bcnci mclihat kccurangan-kccur.mcan 'all~
dilakukan dalam ncgara yang rnasih rnuda, bukanlah scdrkit ).tn~ lar: kc'
Ta";ItI1. \ lcnd.nkan "syurga" di tcmpat scmadi, scbab udak men, :tl':11 ,'. III g:1

dcngan mobil bagus dan rumah indah. Maka tirnhullah di bcbcrapa k.lllqlUllg
gcrakan T,I\,ldl, yang discbut Juga nusuk. yang mavin Illl'nllll~_l!II-lllln!!~lI
kcdatanuan R£lIU Add Padahal sebclum mencapai kcrnerdckaan tan.ih :1If .

kcrncrdckaan uulah yang disangka Ratu Adil. Bukan pula scdikit or..mg·, lfang
yang dipandang terpclajar. kaurn intelektuil scndin yang dcngan mobrl
mobilny d yang hagus pcrgi kcpada seorang dukun yang dipandanc <aku.
mcmirua pangcstu dan mcminta dilihat dalam huku ramal bcliau bagaunana
leah yang akan tcrjadi pada dirinya, atau pada tanah airnya di belakauc han
Ini pun pcngaruh Tasauf.

~ Iclrhat kcsan-kcsan yang demikian ternyatalah bahwasanya Taxaut .iapat
mcru.uh alai untuk menghadapi hidup, dan dapat pula membawa !IlOII

Dcngan Tasauf orang-orang besar Islam sebagai Diponegoro. Imam Honjol
dan elk III Tiro rnencntang penjajahan. Dcngan Tasauf Arrur Abdul kadu AI
Jazam rnclawan Prancis. Bahkan Ncgara Libya yang baru bcrdrri 1111.3.\;11
mulany a adalah tcrdiri dari pada Zawiyah-zawiyah ternpat orang tvr-uluk
Dan ncnck Raja ldris EI Sanu,H yang sekarang dilanllk mcnJadl Raid. ,Id:tiah
pl.~ndln dart IIl1mqat Sanusiyah yang sangat lcrkenal dl ..;('llIrlih '\lllk.1
DCllllk,;lII Juga Ignallus de Loyala adalah pcmhangull lIarl \cmaCUII lliall
qal" kalllll Kalholtk yang bcmama "YczUltcn". K..tum Tharlqat yang dl,jlflbll
olch Dc I "yala inilah salah salU lcnaga pcnting yan!! tclah lIapal 111l'11l11l'T1a

besar dan kuat, maka dengan Tasauflah mereka memperkuat jiwanya. Salah
satu ajaran Tasauf ialah : Al-mautu ayatul hub bishshadiq" (Mati adalah
alamat cinta yang sejati).

Tetapi kadang-kadang pula apabila seseorang Maharaja Besar telah
pusing kepala memerintah, ditinggalkannyalah kerajaannya, laiu pergi berta-
pa ke dalam gua batu ke puncak gunung, memilih hidup ber-Tasauf. Dan
bilamana bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya sejak
Proklamasi 17 Agustus 1945, bukanlah sedikit pengaruh pandangan Tasauf
itu dijadikan pendorong oleh guru-guru agama di daiam mengerahkan murid-
nya. Sebagai kita katakan, jika sekiranya beribu-ribu santri tampil ke mulCa
dengan bambu runcing yang lebih dahulu sl1dah dimanterakan oleh gurunya,
dan seikat azimat yang diikatkan pada pergelangan tangannya. Sudahlah
nyata dalam fikiran bahwasanya bambu runcing tidak dapat menghadapi
stengun brengun. Tetapi mereka yakin bahwa itu bisa! Yaitu dengan kekuatan
Iman dan Ma'nfat yang sangat mendalam di hati sanubari.

Kemudian setelah kemerdekaan tercapai dan datang zaman pembangun-
an pengaruh Tasauf masih jelas kelihatan. Orang-orang yang putus asa lari ke
Tasauf. Orang-orang yang timbul benci melihat kecurangan-kecurangan yang
dilakukan dalam negara yang masih muda, bukanlah sedikit yang lari ke
Tasauf. Mendirikan "syurga" di tempat semadi, sebab tidak mencapai syurga
dengan mobil bagus dan rumah indah. Maka timbullah di beberapa kampullg
gerakan Tasauf, yang disebut juga mistik. yang masihmenunggu-nunggu
kedatangan Ratu Adil. Padahal sebelum mencapai kemerdekaan tanah air,
kemer4ekaan itulah yang disangka Ratu Adil. Bukan pula sedikit orang-orang
yang dipandang terpelajar, kaum intelektuil sendiri yang dengan mobil-
mobilnya yang bagus pergi kepada seorang dukun yang dipandang sakti,
meminta pangestu dan meminta dilihat dalam buku ramal beliau bagaimana-
kah yang akan terjadi pada dirinya, atau pada tanah airnya di belakang hari.
Ini pun pengaruh Tasauf.

Melihat kesan-kesan yang demikian temyatalah bahwasanya Tasauf dapat
menjadi alat untuk menghadapi hidup. dan dapat pula membawa mati.
Dengan Tasauf orang-orang besar Islam sebagai Diponegoro. Imam Bonjol
dan Cik di Tiro menentang penjajahan. Dengan Tasauf Amir Abdul kadir Al
Jazairi melawan Prancis. Bahkan Negara Libya yang baru berdiri itu, asal
mulanya adalah terdiri dari pada zawiyah-zawiyah tempat orang bersuluk.
Dan nenek Raja Idris El Sanusi yang sekarang dilantik menjadi Raja, adalah
pendiri dari Thariqat Sanusiyah yang sangat terkenal di seluruh Afrika.
Demikian juga Ignatius de Loyala adalah pembangun dari semacam "Thari-
qat" kaum Katholik yang bemama "Yezuiten". Kaum Thariqat yang didirikan
oleh De Loyala inilah salah satu tenaga penting yang telah dapat rnemperta-
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,\jl"bJl,1 l't'rkl'mhan~an Tasauf daft Abad ke Abad" III 1 tclah dapat
111,'II:!lIlh:ill jl"1I1'l'lahllall dan pcrpustakaan Islam Indonesia khususnya. d,11I

lrulah lIsaha pcnggal pcrtarna, schingga dapat dilihat Tasauf dalam
kcsatll;lIl1lya dan hubungannya dengan ilrnu-ilrnu yang !31T1 dalarn Islam,
Ikllil apabila pckcrjaan yang pcrtama IIll telah selesai teguhlah azarn saya
h.nd.r], mclanjutkannya kclak rncnyclidtki perkcrnbangan Tasaut dl tanah
Illdillll"I;1 1111 ~1;lka Im,;t!bh saya akan bcratnya pckcrjaan uu. Tl't;IPI pcrto-
11>11)::111 ,bll hd)l,:rapa orang ahli agama dan Tasauf amat banyak kcpada S.I\ a
.l.rl.uu 11<lh" 1111 Scmoca IUI!:t mcrcka dibalasi Tuhan.

Olch karcna hidup Kcrohanian, atau Kebatinan, atau hidup uu adalah
,:Jiah <atu pandangan hidup yang ierpenung pula dalarn pcrkcmbangun
:\g:t1l1a Islam, dan arnat bcsar pula pengaruhnya di Indonesia 1111, rnaka
tcuar ik lah han saya rncnyclidiki Tasauf Islam sejak dari rnasa turnbuhnya
xcudiri. dan dasar pengambilannya sejak Dasar Islam ditegakkan olch Nabi
k.lla Muhammad SAW sampai kepada sahabat-sahabat beliau, sampai kcpada
(lr,tIl)!,(l1'ang utama pcngikut sahabat, sampai kepada rnasa bcrturnbuhnya
1;I\all! dcngan arnat suburnya karena usaha ahli-ahli Tasaut yang bexar
h\'-.ar, 'l'pk Abu Yazid Bustarni. Junaid dan Syibli. Al HaIIaJ, Al Ghazali.
lbnu Arabi, Jalaluddm Runn, Suhrawardi dan lam-lam sampal juga kcpada
hllhllilpn I <I\alll dcngan Filsafat, dengan keandahan (estctika), Akhlak
(clillb) dan lamlam. Dan sampai juga kepada mernbekunya !ikiran terscbab
raruhnva dcrajat Kaum Muxlimin di abad ketujuh dan kedelapan HIJft (uga
""1:[\ dan l'lllp,llkLts \Ia\dlll

1)1 ;:\lIlall <ckarang, mchhat keadaan yang ada di tanah air kua "t'mllfl
xctr lah mcrdck a. betapa hcbatnya ombak gelombang hidup kebcndaan dan
tckanan hawa natsu, banyaklah orang yang masih sehat fikiran dan hcndak
mcncan kckuatan pada kcteguhan rohani, pada hidup Kebatinan Lcrnbaga
Kcbudayaan Indonesia (di bawah pirnpman Wongsonegoro SH) mcngadakan
SCksl untuk mcnclaah anasir-anasir hidup Kebatinan yang ada pada kua
hang'..:t Indonesia, sehingga nap bulan diadakan malam "Purnarna S Idl "
arunv.: Cahava Kcbcnaran", yaitu pada biasanya diadakan d: malarn-malam
"ULtII ,n;th

hankan Iaharn Katholik dan keruntuhan sekeuka tcrjadi pcrlawanan hd)al
d~1I1 Kaum Protcstan. TClaPI bukan pula sedikit kaum Tasauf di Tiruur k.li;t
1111 yallg tclah mcnyekat jalan kemajuan berfikir, karena kernajuan pcrax.un
tl!bk LII!I ,clIllhang dcngan ilrnu pengetahuan dan kccerdasan bcrfiku

hankan faham Katholik dari keruntuhan seketika terjadi perlawanan hebat
dari Kaum Protestan. Tetapi bokan pula sedikit kaum Tasauf di Timor kita
ini yang telah mcnyekat jalan kemajuan berfikir, karena kemajuan perasaan
tidak lagi seimbang dengan ilmu pengetahuan dan kecerdasan berfikir.

Di zaman sekarang, melihat keadaan yang ada di tanah air kita sendiri
setelah merdeka, betapa hebatnya ombak gelombang hidup kebendaan dan
tekanan hawa nafsu, banyaklah orang yang masih sehat fikiran dan hendak
mencari kekuatan pada keteguhan rohani, pada hidup Kebatinan. Lembaga
Kebudayaan Indonesia (di bawah pimpinan Wongsonegoro SH) mengadakan
seksi untuk menelaah anasir-anasir hidup Kebatinan yang ada pada kita
bangsa Indonesia, sehingga tiap bulan diadakan malam ''Pumama Sidi",
aninya "Cahaya Kebenaran", yaitu pacta biasanya diadakan di malam-malam
bulan cerah.

Oleh karena hidup Kerohanian, atau Kebatinan, atau hidup itu adalah
salah satu pandangan hidup yang terpenting pula dalam perkembangan
Agama Islam, dan amat besar pula pengaruhnya di Indonesia ini, maka-
tertariklah hati saya menyelidiki Tasauf Islam sejak dari masa tumbuhnya
sendiri, dan dasar pengambilannya sejak Dasar Islam ditegakkan oleh Nabi
kita Muhammad SAW sampai kepada sahabat-sahabat beliau, sampai kepada
orang-orang utarna pengikut sahabat, sampai kepada masa bertumbuhnya
Tasauf dengan amat subumya karena usaha ahli-ahli Tasauf yang besar-
besar, sejak Abu Yazid Bustami, Junaid dan Syibli, Al Hallaj, Al Ghazali,
Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, Suhrawardi dan lain-lain sampai juga kepada
hubungan Tasauf dengan Filsafat, dengan keindahan (estetikal), Akhlak
(ethika) dan lain-lain. Dan sampai juga kepada membekunya fikiran tersebab
jatuhnya derajat Kaum Muslimin di abad ketujuh dan kedelapan Hijri (tiga-
belas dan cmpatbelas Masehit

Inilah usaha penggal pertarna, sehingga dapat dilihat Tasauf dalam
kesatuannya dan hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain dalam Islam.
Demi apabila pekerjaan yang pertarna ini telah selesai teguhlah azam saya
hendak melanjurkannya kelak menyelidiki perkembangan Tasauf di tanah
Indonesia ini. Maka insaflah saya akan beratnya pekerjaan ini. Tetapi perlo-
longan dari beberapa orang ahli agama dan Tasauf amat ban yak kepada saya
dalam usaha ini. Semoga juga mcreka dibalasi Tuhan.

Apabila "Perkembangan Tasauf dari Abad ke Abad" ini telah dapat
rnenambah pengetahuan dan perpustakaan Islam Indonesia khususnya, dan
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IHA\1K r\ ,

Pcngarang
IIaJI Abdul \1allk Karlin Amrullah

Jakarta, Maret 1952

ahli-ahh pencmta KChaunan Indonesia umumnya, karena buku yang seperti
ini nampaknya sangat dihajatkan dalam pernhinaan jiwa Indonesia Baru,
rnaka mcrasa berbahagralah pengarang. dan bersyukurlah dia kcpada Tuhan.

ahli-ahli pencmta Kebaunan Indonesia umumnya, karena buku yang seperti
ini nampaknya sangat dihajatkan dalam pembinaan jiwa Indonesia Baru,
maka merasa berbahagialah pengarang, dan bersyukurlah dia kepada Tuhan.

Jakarta, Maret 1952

Pengarang
Haji Abdul Malik Karim Amrullah

, (HAMKA)

\
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'ZAMAN ATOM", itulah nama yang diberikan orang kepada zaman kita
sekarang iru. Tenaga Atom adalah pendapatan baru yang diperdapat oleh otak
manusia sctclah berjuang mencari ilmu pengetahuan sekian lamanya. Sete
ngah orang rnengatakan bahwasanya sampailah sekarang ini hidup kebenda
an itu kcpada puncaknya. Orang menjadi bingung, cemas dan ketakutan,
lcbih-lcbih setelah mclihat bekas Born Atom yang dijatuhkan di Hiroshima
tempo hari, tirnbul pcrtanyaan: "Hendak Icemanakah kemanusiaan ini?"

Tctapi yang setcngahnya lagi, tidaklah dia merasa takut dan cemas
mclihat hebatnya kemusnahan yang telah timbul lantaran atom itu, dan akan
tirnbul, lantaran scnjaia itu ICLapdiperbaharui dan diperrnoderen. Mereka
berkata hahwasanya pendapat tentang atom. tidak lain daripada rangkai
rangkaian kernajuar, hidup manusia di dunia jua. Kalau sekiranya atom
rnenimhulkan cemas dia telah diperbuat menjadi born untuk pemusnah
manusia dan negeri-ncgeri, namun bukan sedikit tenaga atom itu dapat
dipergunakan untuk yang lebih baik dan lebih rnanfaat, Maka janganlah
dikaji atom dan scgr "bornnya tetapi kaji pulalah dia dari segi "tenaganya",
yang kalau dipergunakan oleh manusia. bukan sedikit kemajuan yang diper
dapat dalam hidup ini. Maka adalah anli atom yang berkata, bahwasanya
pcndapatan haru tentang tenaga atom itu, barulah permulaan dari soal-soal
yang banyak sekali, yang akan mernperrnaju ilmu pengetahuan dan kehidup
an rnanusra.

Mercka memandang bahwa, pendapatan atom yang mengejutkan itu, taK
hanyak uhahnya dcngan pendapat rnanusia yang mula-mula alas api Mula
mula rncndapat api itu tangan mereka akan terbakar karena tidak tahu akan
gunanya. Tctapi lama kelarnaan telah dapatlah mereka menguasai api itu dan
rncnjadi alat dalam hidupnya.

Born Atom adalah puncak dan hidup kebendaan yang tengah rnernpenga
ruhi alam manusia di zarnan irn. Kemajuan, peradaban. kebudayaan dan
scgcnap scgl hidup dl zaman sekarang telah dipengaruhi oleh kebendaan
bclaka. Kchidupan orang-scorang, bahkan kehidupan seluruh masyarakat,
tclah dirnaxuki olch pengaruh kcbendaan. Tidak ada lagi satu bagian kecil
pun dunia 1111 yang masih holch dikatakan terpencil. Semua berjalan dan
bcrputar dcngan arnat cepat. Kcrnajuan hrdup kebcndaan, di samping rnern
bawa kcrugian hukan sedikit memberikan keuntungan pula. Bcbcrapa teori

HIDUP KEROHANIAN

BAD IBAB I

I

Hmup KEROHANIAN

"ZAMAN ATOM", itulah nama yang diberikan orang kepada zaman kita
sekarang ini. Tenaga Atom adalah pendapatan baru yang diperdapat oleh otak
manusia setelah berjuang mencari ilmu pengetahuan sekian lamanya. Sete-
ngah orang mengatakan bahwasanya sampailah sekarang ini hidup kebenda-
an itu kepada puncaknya. Orang menjadi bingung, cemas dan ketakutan,
lebih-lebih setelah melihat bekas Born Atom yang dijatuhkan di Hiroshima
tempo hari, timbul pertanyaan: "Hendak ke manakah kemanusiaan ini?"

Tetapi yang setengahnya lagi, tidaklah dia merasa takut dan cemas
melihat hebatnya kemusnahan yang telah timbul lantaran atom itu, dan akan
timbul, lantaran senjata itu tetap diperbaharui dan dipermoderen. Mereka
berkata bahwasanya pendapat tentang atom, tidak lain daripada rangkai-
rangkaian kemajuan hidup manusia di dunia jua. Kalau sekiranya atom
menimbulkan cemas dia telah diperbuat menjadi born untuk pemusnah
manusia dan negeri-negeri, namun bukan sedikit tenaga atom itu dapat
dipergunakan untuk yang lebih baik dan lebih manfaat Maka janganlah
dikaji atom dari segi"bomnya tetapi kaji pulalah dia dari segi "tenaganya",
yang kalau dipergunakan oleh manusia, bukan sedikit kemajuan yang diper-
dapat dalam hidup ini. Maka adalah ahli atom yang berkata, bahwasanya
pendapatan baru tentang tenaga atom itu, barulah permulaan dari soal-soal
yang banyak sekali, yang akan mempermaju Hmu pengetahuan dan kehidup-
an manusia.

Mereka memandang bahwa, pendapatan atom yang mengejutkan itu, talc
ban yak ubahnya dengan pendapat manusia yang mula-mula atas api Mula-
mula mendapat api itu tangan mereka akan terbakar karena tidak tahu akan
gunanya. Tetapi lama kelamaan telah dapatlah mereka menguasai api itu dan
menjadi alat dalam hidupnya.

Born Atom adalah puncak dari hidup kebendaan yang tengah mempenga-
ruhi alam manusia di zaman ini. Kemajuan, peradaban, kebudayaan dan
segenap segi hidup di zaman sekarang telah dipengaruhi oleh kebendaan
belaka. Kehidupan orang-seorang, bahkan kehidupan seluruh masyarakat,
telah dimasuki oleh ~ngaruh kebendaan. Tidak ada lagi satu bagian kecil
pun dunia ini yang masih boleh dikatakan terpencil. Semua berjalan dan

. berputar dengan amat cepat. Kemajuan hidup kebendaan, di samping mem-
bawa kerugian, bukan sedikit memberikan keuntungan pula. Beberapa teori
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ilmu pengetahuan, pendapatan baru, filsafat dan pandangan hidup. scmuan , a
serba maju. Demikian juga dalam hasil-hasil kernajuan adah dan kL'Slh~I'Il'

raan. Terlambat sedikit saja menuruti perputaran yang cepat IIU. rncn~cb;lb
kan kita axan ketinggalan jauh sekah

Setelah manusia menurutkan jalan kecepatan pcngaruh hidup bcnda 1111.

urnbullah pada rnereka saw pcrasaan yang ganjil sekah. Laksana s.._·\l·U!;lllg

yang keluar dari dalarn rumahnya pagi-pagr, setclah bcbcrapa langkah kc lu.ir
pekarangan, terasa olehnya bahwa ada suatu barang yang keunggalan. Dike
ruknya sakunya dan dipegang-pegangnya, rasanya cukup' Tidal ada ) ang
lupa. Tetapi setelah sampai di ternpat pekerjaannya pcrasaan rasa kclupaan
itu rnasih tetap ada. Kemudian. setelah anak buahnya mcnyodorkan surat
yang akan ditekannya. barulah dia tahu. memang ada rupanya yang kcung
gal an itu, yaitu pulpcnnya.

Dernikianlah di dunia sekarang ini. Di mana-mana telah urnbul pcruxaan
tidak puas dengan kernajuan hidup kebendaan iru. Kapal terbang. radar.
piring tcrbang, born-born. bom-Hidrogen yang Icbih dahsyat, Radio, lcle . 1,1.
dan beratus macam alar pendapatar baru untuk kemewahan dan kcscnangan
hidup, semuanya sudah dapat dikuasai, tetapi din tcrasa masih bcrkurung.
Hidup mcnurutkan perintah kebcndaan bclaka, senduinya Lelah mcmmbul
kan, jcmu. Siang hari kerja keras mencari keuruungan dan kckayaan dcngan
semboyan: "Time is money! Tempo itu adalah uang!" Tctapi tcrnyata halma
manusia sesarnanya telah mcmpcrebutkan tempo untuk scbanyak-banv.rk
uang bagi din sendiri, biarpun merugikan orang lain, Siapa yang udak 'Igap
mengejar tempo. tersingkirlah dia ke tepi dan habislah umumya uruuk uu

Scmata-rnata hidup kebendaan ternyata hanya mcnimbulkan rasa kcbcn
cian dan kedengkian sesama manusia. Baik di antara orang seorang dcngan
orang-seorang, apatah lagi di antara bangsa yang lebih banyak rncndapat
benda dengan bangsa yang rncndapat sedikit.

Oleh sebab itu di zarnan yang akhir ini, sudahlah amat bcsar pcruhahan
berfikir orang-orang yang telah "rnatang" dcngan cara berfikir orang-orang
yang telah "matang" dcngan cara berfikir di dalam abad kesernbilan bclas dan
pcrmulaan abad kcdua puluh itu. Di masa itu, hid up kcrohanian dipandang
erueng saja. Manusia telah rnerasa bangga dcngan hasil pendapatan otaknva.
Scgala scsuatu harus dita'lukkan kcpada Rcalua. scgala suatu mcxu
berdasarkan Rational (Aqh). Oahulu kala ahli-ahh Filsafat membag: al.un
pcnycltdikan filsafat J[U kepada dua bagian, yaitu Fisika dan Metafisika: yang
nyata dan dapat diselidiki dcngan ilrnu pengetahuan dan yang dl ala, dan
kcsanggupan alam fikiran. Meskipun bagaimana sulunya rnernperkatak.mny a
scnanuasa mcnank perhauan rnercka juga. Tctapi dalam abad kcxcmbrlan
bela, dan awal ahad kcdua puluh urnbullah suatu bcrontak kcp.ida ~kl.II"lb

ilmu pengetahuan, pendapatan baru, filsafat dan pandangan hidup, semuanya
serba maju. Demikian juga dalam hasil-hasil kemajuan adab dan kesusaste-
raan. Terlambat sedikit saja menuruti perputaran yang cepat itu, menyebab-
kan kita akan ketinggalan jauh sekali.

Setelah manusia menurutkan jalan kecepatan pengaruh hidup benda itu,
timbullah pada mereka satu perasaan yang ganjil sekali. Laksana seseorang
yang keluar dari etalam rumahnya pagi-pagi, setelah beberapa langkah ke luar
pekarangan, terasa olehnya bahwa ada suatu barang yang ketinggalan. Dike-
ruknya sakunya dan dipegang-pegangnya, rasanya cukup! Tidak ada yang
lupa. Tetapi setelah sampai di tempat pekerjaannya perasaan rasa kelupaan
itu masih tetap ada. Kemudian, setelah anak buahnya menyodorkau surat
yang akan ditekannya, barulah dia tahu, memang ada rupanya yang keting-

galan itu, yaitu pulpennya.
Demikianlah di dunia sekarang ini. Di mana-mana telah timbul perasaan

tidak puas dengan kemajuan hidup kebendaan ini. Kapal terbang, radar,
piring terban~, born-born, bom-Hidrogen yang lebih dahsyat, Radio, Televisi,
dan beratus macarn alat pendapatan baru untuk kemewahan dan kesenangan
hidup, semuanya sudah dapat dikuasai, tetapi diri terasa masih berkurang.
Hidup menurutkan perintah kebendaan belaka, sendirinya telah menimbul-
kan, jemu. Siang hari kerja keras mencari keuntungan dan kekayaan dengan
semboyan: "Time is money! Tempo itu adalah uang!" Tetapi temyata bahwa
manusia sesamanya telah memperebutkan tempo untuk sebanyak-banyak
uang bagi diri sendiri, biarpun merugikan orang lain, Siapa yang tidak sigap
mengejar tempo, tersingkirlah dia ke tepi dan habislah umumya untuk itu.

Semata-mata hidup kebendaan temyata hanya menimbulkan rasa keben-
cian dan kedengkian sesarna manusia. Baik di antara orang seorang dengan
orang-seorang, apatah lagi di antara bangsa yang lebih banyak mendapat
benda dengan bangsa yang mendapat sedikit.

Oleh sebab itu di zaman yang akhir ini, sudahlah arnat besar perubahan
berfikir orang-orang yang telah "matang" dengan cara berfikir orang-orang
yang telah "matang" dengan cara berfikir di dalam abad kesembilan belas dan
permulaan abad kedua puluh itu. Di masa itu, hidup kerohanian dipandang
enteng saja. Manusia telah merasa bangga dengan hasil pendapatan otaknya.
Segala sesuatu harus dita'lukkan kepada Realita, segal a suatu mesti
berdasarkan Rational (Aqli). Dahulu kala ahli-ahli Filsafat membagi alam
penyelidikan filsafat itu kepada dua bagian, yaitu Fisika dan Metafisika; yang
nyata .dan dapat diselidiki dengan ilmu pengetahuan dan yang di atas dari
kesanggupan alarn fikiran. Meskipun bagaimana sulitnya memperkatakannya
senantiasa menarik perhatian mereka juga. Tetapi dalam abad kesembilan
belas dan awal abad kedua puluh timbullah suatu berontak kepada Metafisika
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Sl'karang icrnyata bahwa mcrnpcrturutkan hidup kcbcndaan saja tclah
mcnuubulkan kcjcnuhan bcsar. Nyata bahwasanya puncak kcindahan hukanlah
tcrlctak pad a barang, pada l.uks dan Elite. pada rumah bagus dan kcccpatan
pcrhubungan bclaka. Pada kcrnudahan-kcrnudahan hidup dan kcpuaxan natxu
kcl.unin (Sexual).

Sckarang rnulai timbul sanggahan (rcaksu kcpada kchidupan bcnda yang
scdcmikian itu.

Dahulu di Eropa jauh tcrpisah kchidupan orang yang sernata bcrfikir (;11a
Rational dcngan kchidupan pcndcta-pcndcta agama. Sckarang sudah mulai
umhul dalam kalangan ahli-ahli fikir yang Rational IlU, golongan yang
mcnghadapkan arah pcngetahuan kcpada inn-san hidup kcroharuan. Di
bcbcrapa ncgcri Islam pun dcmikian pula. Di masa yang sudah-sudah mcnurut
tradisi. adalah hidup kcrohanian dipclihara olch Ularna-Ularna Azhar, dan
hidup kcbcndaaan yang scrnata-rnata aqli IIU dikcndalikan oleh ahli-ahh
pcngctahuan yang bcrdasar pclajaran Barat. Tetapi sekarang ahli-ahli
pcngctahuan IlU scndiri tclah mcmpcrgunakan ilrnu pcngetahuannya untuk
IIlt'n) clidiki hidup kcrohanian.

I.aha kcmanusiaan yang Lelah kita pcrdapat laruaran kcrnajuan ilmu
pcngctahuan, kcccpatan perhubungan. kcrnudahan hidup, tidaklah akan kita
bakar dan kita rnusnahkan. Tidaklah kita akan kcmbali hidup dalam gua-batu
scpcru ncnck-moyang kua di zaman purbakala Tctapi marilah kita kc jalan
kcmajuan hidup kcbcndaan dcngan kcsucian baun dan hidup kerohanian
Kalau hal ini tclah dipcrdapat, atom atau hydro, tidaklah bcrbahaya lagi, dan
BOIll hanyalah scbagian kccil dari tcnaga atom itu: laksana ncnck-moyang
kua pada mula-mula mcndapat api itu, apr udak lagi akan rncmbakar
tangannya.

Mcuyc lanu hrdup kerohanian dan scgi ilrnu pcngetahuan udak lah
L 111111<111IH'i Kant pcrnah bcrk ata : "Saya icrpaksa bcrhcnti scmcntara
mclanjutkan pcnyclidikan ilmu pcngctahuan. supaya rncnycdiakan icmpar
d,II:IITl batinku untuk pcrcaya (imanl'"- (Ich rnusstc das Wisscn aufbcbcn, lllll

/11111 C;laubcn PlaLI IU bckumcn).
[)cnllklan lczatnya bagi scorang "lm.im" dalam Iilsafat icrhadap kcpada

ludup bcrkcpcrcayaan, hidqp bcrunan atau hidup kcroharuan, sl'hlllgga bcliau
\:lllggUp mcnghcnukan scmcniara waktu bcrfik ir dcngan rnanthik (Ioglka),
unruk mcnaklukkan akal kcpada kcindahan pcrasaan dalam gaib uu.

()r;lI1g-orang yang mcnjadi pcrmmpm daft Iaharn Vrydcnkcr xcndir: pun,
Illl',kll1l1l1 mcrcka mcnolak pcmbicaruan tcruang kchidupan rohani. buk anlah
ll1ucka scnuua-mara Il1cndapal dart i1mu pcngc'l;Jhuannya b;Jh\\;1 kc'llitlUP;JI1
milan I Illl lIdak ada. Pcnyclldikan Icnlang l<lrikh \)rang-oran~ );Ill~, dllap
1lI11lhld, JLau mcngakul tlirinyJ lIdak Il1crppcn.:ayJI agJIllJ Ilu, mcnull)ukkall

Sekarang temyata bahwa memperturutkan hidup kebendaan saja telah
menimbulkan kejenuhan besar. Nyata bahwasanya puncak keindahan bukanlah
terletak pada barang, pada Luks dan Elite, pada rumah bagus dan kecepatan
perhubungan belaka. Pada kemudahan-kemudahan hidup dan kepuasan nafsu
kelamin (Sexual).

Sekarang mulai timbul sanggahan (reaksi) kepada kehidupan benda yang
sedemikian itu.

Dahulu di Eropa jauh terpisah kehidupan orang yang semata berfikir ema
Rational dengan kehidupan pendeta-pendeta agama. Sekarang sudah mulai
timbul dalam kalangan ahli-ahli fikir yang Rational itu, golongan yang
menghadapkan arah pengetahuan kepada inti-sari hidup kerohanian. Di
beberapa negeri Islam pun demikian pula. Di masa yang sudah-sudah menurut
tradisi, adalah hidup kerohanian dipelihara oleh Ulama-Ulama Azhar, dan
hidup kebendaaan yang semata-mata aqli itu dikendalikan oleh ahli-ahli
pengetahuan yang berdasar pelajaran Barat. Tetapi sekarang ahli-ahli
pengetahuan itu sendiri telah mempergunakan ilmu pengetahuannya untuk
menyelidiki hidup kerohanian.

Laba kemanusiaan yang telah kita perdapat lantaran kemajuan ilmu
pengetahuan, kecepatan perhubungan, kemudahan hidup, tidaklah akan kita
bakar dan kita musnahkan. Tidaklah kita akan kembali hidup dalam gua-batu
seperti nenek-moyang kita di zaman purbakala. Tetapi marilah kita ke jalan
kemajuan hidup kebendaan dengan kesucian batin dan hidup kerohanian.
Kalau hal ini telah diperdapat, atom atau hydro, tidaklah berbahaya lagi, dan
Born hanyalah sebagian kecil dari tenaga atom itu; laksana nenek-moyang
kita pada mula-mul~ mendapat api itu, api tidak lagi akan membakar
tangannya.

Menyelami hidup kerohanian dari segi ilmu pengetahuan tidaklah
Emmanuel [(.anl pernah berkata : "Saya Lerpaksa berhenti semen tara
melanjutkan penyelidikan ilmu pengetahuan, supaya menyediakan tempat
dalam batinku untuk pereaya (iman)".- (Ich musste das Wissen aufheben, um
zum Glauben Platz zu bekomen).

Demikian !ezatnya bagi seorang "Imam" dalam filsafat terhadap kepada
hidup bcrkepcrcayaan, hid4P bcriman aLau hidup kcrohanian, schingga bcliau
sanggup menghcntikan semcntara waktu bcrfikir dcngan mamhik (Iogika),
unLuk mcnaklukkan akal kcpada kcindahan pcrasaan dalam gaib iLu.

Orang-orang yang menjadi pcmimpin dari [aham Vrydcnker sendiri pun,
mcskipun mereka m'enolak pcmbicaraan tcntang kehidupan rohani, bukanlah
mcrcka semaLa-mal.a mendapat dari ilmu pengetahuannya bahwa kehidupan
rohani itu tidak ada. Penyelidikan tentang larikh orang-orang yang dieap
mulhid, atau mengakui dirinya tidak meQlpcrcayai agama iLU,menunjukkan
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bahw« mcrcku t,,,, .in L.I, bciul-bctul udak mcngakui agarna. Mcreka hanyalah
Illl'nt:L'lakbn ;11:111 mclawan pcrasaan agama yang ada dalam din mcrcka
sl'ndln

\ 'otuurc dunashurkan scbagai scorang yang mulrud. pcrnbangkang agarna.
Tctapi pcnyelidikun ahli-ahli pcngctahuan sejarah atas hidup Voltaire telah
dapat mcrnbukuk ..lll bah \I, a "" Voltaire adalah seorang yang mcngaku dirinya
bcbas bcrtrkir yang Juga bcrperasaan agarna. Perasaan agarna yang ada dalarn
dirinya mcmbcrontak kcpada susunan rnasyarakat di tanah Pcrancis, yang di
sana orang tclah mcrnpcrgunakan agarna rncnjadi kuda-kuda uruuk kcuntungan
diri scndiri.

Nietz che yang bcrpcndapat bahwasanya ajaran Nabi lsa Alrnasih adalah
"scrnangat budak", dan sangat rncmbantah dcngan jalan tikirannya yang
bcbas akan rasa erma dan bclas kasihan yang rncnjadi mti dan ajaran Kristen.
sctclah disclidikr tcrnyata bukan bcrperang dcngan gcreja. ictapi pcrang di
dalam durnya scndiri, dt antaraotaknya yang sangatgenius, dcngan pcrasaaan
aslinya yang ada di dalam pcrasaan ash mengandung bclas kasrhan uu.
Schingga pcrrnulaan gilanya dihitung ialah scjak dia memcluk dan mcnangisi
scckor kuda sado yang dipukuli olch saisnya. Orang yang mcngajarkan ajaran
bcnci kcpada si Icmah yang dipandang mcngharnbat kernajuan hidup, di
muka orang banyak, dalam pcrmulaan gila, telah mcmcluk seeker kuda!
Padahal kalau duurunkan ajaran falsafatnya. kuda uu harus ditcmbak saja dan
diganu dcngan kuda yang kuat'

Dr ll usain lluikal Pusva, scorang iruclcktual Ixlam di Mesir, yang tclan
bcrkccunpung til dalarn suasana bcrfikir kcbcndaan rnernpcrgunakan Ratio
dcngan scbcbas-bcbasnya, di han rnulai iuanya ia mcrasa bahwasanya hidup
kcbcnd.un pcrlu diimbangi dcngan kcrohanian. \1aka pcrgilah ra rncngcrjakan
rukun "1;1111 kcluna (HaJI) kc \lckkah dan kc luarlah bukunya yang icrkenal
"Fimanzrhl WahYI", (di tcmpat Wahyu duurunkan). Dan dl pasal yang akhir
dan buku itu duulisnyalah tcntang perlunya bagi nilai hidup manusia
mcngunbang: hidup kcbcndaan dcngan hidup keroharuan.

Mcxkrpun pada kcrnajuan duma sckarang mi. kua lihat lcbih hanyak
bckas-bckas pcngaruh haw a natsu manusia, kcjahatan dan kcbohrokan akhlak,
mcskipun kita rnclihat lcbih banyak manusia yang tidak mcrnpcrdulikan
scruan hidup kcrohanian IlU, namun uu bukanlah bukti bahwa di uap-uap
ncgara tak ada orang yang bcrfikrr kcroharuan dan mcnginguu hidup
kcrohaman

Muxa mcnycrukan kcbcnaran ialah dl han Firaun mcncapai puncak
kCllll'\\ ah;tr1 Ibrahlll1 dalang dl laman kcmcwahan 'amruJ Daniel dalang di
t;lIllan ;Iktm kClllcwahan 'abukadnc/.<!r dan pcnl1ulaan pcmcnntah Danus,
Isa Allllaslh til pun(.'ak kckuasaan bangsa Romawl dan Muhammad

bahwa mereka bukanlah betul-betul tidak mengakui agama. Mereka hanyalah
mengelakkan aWu melawan perasaan agama yang ada dalam diri mereka
sendiri.

Voltaire dimashurkan sebagai seorang yang mulhid, pembangkang agama.
Tetapi penyelidikan ahli-ahli pengetahuan sejarah atas hidup Voltaire telah
dapat membuktikan bahwa .... Voltaire adalah seorang yang mengaku dirinya
bebas berfikir yang juga berperasaan agama. Perasaan agama yang ada dalam
dirinya memberontak kepada susunan masyarakat di tanah Perancis, yang di
sana orang telah mempergunakan agama menjadi kuda-kuda untuk keuntungan
diri sendiri.

Nietzche yang berpendapat bahwasanya ajaran Nabi Isa Almasih adalah
"semangat budak", dan sangat membantah dengan jalan flkirannya yang
bebas akan rasa cinta dan belas kasihan yang menjadi inti dari ajaran Kristen,
setelah diselidiki ternyata bukan berperang dengan gereja, tetapi perang di
dalam dirinya sendiri, di antara otaknya yang sangat genius, dengan perasaaan
aslinya yang ada di dalam perasaan ash mengandung belas kasihan itu.
Sehingga permulaan gilanya dihitung ialah sejak dia memeluk dan menangisi
seek or kuda sado yang dipukuli oleh saisnya. Orang yang mengajarkan ajaran
benci kepada si lemah yang dipandang menghambat kemajuan hidup, di
muka orang banyak, dalam permulaan gila, telah memeluk seekor kuda!
Padahal kalau diturunkan ajaran falsafatnya, kuda itu hams ditembak saja dan
diganti dengan kuda yang kuat!

Dr. Husain Haikal Pasya, seorang intelektual Islam di Mesir, yang telah
berkecimpung di dalam suasana berfikir kebendaan mempergunakan Ratio
dengan sebebas-bebasnya, di hari mulai tuanya ia merasa bahwasanya hidup
kebendaan pcrlu diimbangi dengan kerohanian. Maka pergilah ia mengerjakan
rukun Islam kelima (Haji) ke Mekkah dan ke luarlah bukunya yang terkenaI
"Fimanzilil Wahyi", (di tempat Wahyu diturunkan). Dan di pasal yang akhir
dari buku itu ditulisnyaIah ten tang perlunya bagi niIai hidup manusia
menglmbangi hidup kebendaan dengan hidup kerohanian.

Meskipun pada kemajuan dunia sekarang ini, kita lihat lebih banyak
bckas-bekas pengaruh hawa nafsu manusia, kejahatan dan kebobrokan akhlak,
meskipun kita melihat lebih banyak manusia yang tidak memperdulikan
sernan hidup kerohanian itu, namun itu bukanlah bukti bahwa di tiap-tiap
negara wk ada orang yang berfikir kerohanian dan mengingini hidup
kerohanian.

Musa menyerukan kebenaran ialah di hari Fir'aun mencapai puncak
kcmcwahan. Ibrahim dawng di zaman kemewahan Namruj Daniel datang di
zaman akhir kemewahan Nabukadnezar dan permulaan pemerintah Darius.
Isa Almasih di puncak kekuasaan bangsa Romawi dan Muhammad
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mcnyalakan pelua kerohanian di tengah-tengah kcmcgahan Persia, Romawi,
dan Habsyi.

Nabi dan Rasul sebagai rnereka Lidaklah akan datang lagi. Tetapi ajaran
ajaran hidup kcrohanian yang telah beliau-beliau tinggalkan bar: pen
kcmanusiaan rnasih tetap terlukis di dalam kitab-kitab yang suer. IImu
pengetahuan manusia yang tidak terikat nlph ha.....u dan nafsu adalah wakil
dari segala Nabi-Nabi.

Dan dalam seuap zaman datangtah orang-orang yang bcsar jiwanya,
bcrbagai rona pakaiannya dan bermacam-rnacam gelarnya. Ada Ulama, ada
Zahid, dan ada Pendeta. Dengan udak perduli kepada pengaruh benda dan
hidup benda yang pada hakikatnya, hanyalah fana belaka , rnereka telah
-nengibarkan bendcra hidup kerohanian.

Sebagai seorang penganut agama Islam, saya ingin mengemukakan
beberapa buah penyelidikan tentang hidup kerohanian menurut Islam yang
telah diruulai mcmberikan tcladannya oleh Nabi Muhammad S.a.w. sendiri
yang caranya beliau mcnjalan: hidup dapat menjadi conton teladan bagi
pengikutnya. Yang di samping beliau sebagai seorang Rasul, penairi Negara,
Kcpala pcrang dan ahli siasat, terdapat lagi kehidupan yang menjadi scndi
dari semuanva itu; yaitu hidup kerohanian. Dan hidup yang dernikian telah
dilaniutkan pula olch bebcrapa sahabatnya yang utarna .dan pengikutnya dari
sahabat (Tabi'in). Hidup yang ditegakkan alas kernumian jiwa dan kebersihan
hall. Tiangnya ialah mernandang alam dengan pandangan Kesatuan, sehingga
hilang dan rombak segala batas-batas ncgeri dan terkumpul menjadi satu,
yauu kcmanusiaan. Dan tujuannya ialah ma'rifat (pengetahuan). kcyakinan
dan kebahagiaan yang sejau,

Hidup scperu itulah yang diingini oleh kemanusiaan di hari ini. Baik di
Barat atau di Timur. Di Tirnur, karena orang Timur seJcarang telah mulai
insaf bahwa di bagian rnercka tclah turun Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang
besar itu, dan dari dacrah mcrekalah dibawa dan disiarkan di dunia ini kitab
kitab pusaka dari jiwa-jiwa besar itu. Di Barat, karcna mulai insaf bahwa
hidup yang hanya ditujukan kepada kebendaan. lain ndak hanyalah
mcnjadikan manusia menycmbah hasil dari usahanya sendiri. Benda adalah
pcrpecahan dan hidup kerohanian adalah mcnuju kesatuan,

Dan orang insyaflah sudah, baik di Barat atau di Timur bahwasanya
kcscnangan perasaan bukanlah rupanya pada kernewahan, bukanlah pada
rnclcpaskan dahaga nafsu belaka.

Maka di samping hiruk-pikuknya riuh-sorak tertawa kcgirangan: di
samping cahaya lampu tcrang-benderang sampai jauh malam di tempat rnusik
mcrayu-rayu dan rcntak kaki di alas ubin orang menan: ada, bahkan rncrnang
ada manusia-rnanusia yang katau bukan kctcguhan hatinya mernpelaiari dan

menyatakan pelita kerohanian' di tengah-tengah kemegahan Persia, Rbmawi,
dan Habsyi.

Nabi dan Rasul sebagai mereka"tidaklah akan datang lagi. Tetapi ajaran-
ajaran hidup kerohanian yang telah beliau-beliau tinggalkan bagi peri
kemanusiaan masih tetap terlukis di dalam kitab-kitab yang suci. llmu
pengelahuan manwda yang t,idak lerikal nll'h hawa dan nafsu adalah wakil
dari segala Nabi-Nabi.

Dan dalam setiap zaman datanglah orang-orang yang besar jiwanya,
berbagai rona pakaiannya dan bermacam-macalJl ~elarnya. Ada Ulama, ada
Zahid, dan ada Pendeta. Dengan tidak perduli kepada pengaruh benda dan
hidup benda yang pada hakikatnya; hanyalah fana belaka, rnereka telah
mengibarkan bendera hidup kerohanian.

Sebagai seorang penganut agama Islam, saya ingin mengemukalcan
beberapa buah penyelidikan tentang hidup kerohanian menurut Islam yang
telah dimulai memberikan teladannya oleh Nabi Muhammad S.a.w. sendiri
yang caranya beliau menjalani hidup dapat menjadi contoh teladan bagi
pengikutnya. Yang di samping beliau sebagai seorang Rasul, penairi Negara,
Kepala perang dan ahli siasat, terdapat lagi kehidupan yang menjadi sendi
dari semuanya itu; yaitu hidup kerohanian. Dan hidup yang demikian telah
dilanjutkan pula oleh beberapa sahabatnya yang utama ,dan pengikutnya dari
sahabat (Tabi'in). Hidup yang ditegakkan atas kemurnian jiwa dan kebersihan
hati. Tiangnya ialah memandang alam dengan pandangan Kesatuan, sehingga
hilang dan rombak segala batas-batas negeri dan terkumpul menjadi satu,
yaitu kemanusiaan. Dan tujuannya ialah ma'rifat (pengetahuan), keyakinan
dan kebahagiaan yang sejati.

Hidup seperti itulah yang diingini oleh kemanusiaan di hari ini. Baik di
Barat atau di Timur. Di Timur, karena orang Timur sekarang telah mulai
insaf bahwa di bagian mereka telah tumn Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang
besar itu, dan dari daerah merekalah dibawa dan disiarkan di dunia ini kitab-
kitab pUsaka dari jiwa-jiwa besar itu. Di Barat, karena mulai insaf bahwa
hidup yang. hanya ditujukan kepada kebendaan, lain tidak hanyalah
menjadikan manusia menyembah hasH dari usahanya sendiri. Benda adalah
perpecahan dan hidup kerohanian adalah menuju kesatuan.

Dan orang insyaflah sudah, baik di Barat atau di Timur bahwasanya
kesenangan perasaan bukanlah rupanya pada kemewahan, bukanlah pada
mclepaskan dahaga nafsu belaka.

Maka di samping hiruk-pikuknya riuh-sorak tertawa kegirangan; di
samping cahaya lampu terang-benderang sampai jauh malam di tempat musik
merayu-rayu dan rentak kaki di atas ubin orang menari; ada, bahkan memang
ada manusia-manusia yang kalau bukan keteguhan hatinya mempelajari dan
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Yang dunakxud lll-ngall ludup kl'f'lh:1I11~1II1I111,.I:dl 1't'rIIl.IIII:,11IIII rnu-r.t

dal.un dmnya -cndrn ,1.lI:1I11men, :IJl.l1 kt"L'IIIP.lI.l1I vlcnuru: P,'II\ ,'II(Jikall

ahh danjuga bcruasurkan kq'.llLt l'c'lIl!alalll:ln ku.r v. h:1I1h.ir: '.11 lilt dill kn.r.
mcmaru; ada pcrjuanc.m \:1II.1' :lIn:11hcbat til .mt.rr.t k,'IIIl!III:lJl :I~ III k">Ill'I:III
dan gallgguan-g:lllggU:t11 kl ',L.l 1];:1,'1 Hidul ,L,I,III, "'I"i'YII,111 I,dtli ,11111.11

mcngalahkan ganggua» h:I\L:1 natsu itu ,dllIH!'!:1 Ic'll.lp:11 kl'III:IIU:1I1 \:III>!

scmpurna )'Jng dmam:n olch Shull Abdul Kunin LiIi:1I11. '''I 'ali ''':'J''II/''
Pcngaruh kebcndaan (madd: I, <clalu mcru-.rkk.tn pcr hubunuan 'l'llr:lll)! 1i,II11ba

dcngan Tuhan Yang Maha t':I, 1ll~'llgL'sak:lllIUIU.III St',lf:lIIg l,lam:1 S":lfI'aJi
yang tcrutarna dl Abad 1111Svck h Muhamma.! K,I,II \1 (;11I1.i.1Illeli\ .u.ik an
bahwa kalimat-Luuhid Ikl'l'c'fl'a\:I:lIl kt'Jl:l,LJ k ,: f"a:11l IIIIt:IIII ""111';111
scndrrinya mcrurnbulkan 1cu.lu.i-]: ,JiIIlW: .uunv.: ~, ,,1,11,111k:IIIIII,11 L ,1111.111

tujuan dan scluruh makhluk
Jadr mcnurut aJar:1I1uu. lidpJ1I.III lJip.bllk-1I1 b,IIi',L,I li;,hll' k,'l' 'il:!:II,ITl 1111

mcmbawa kepada kcsatuan -cluruh peri kt'III:III11'I.l11.

Lam dan uu ~allg duuju .kll'::11l h"lul' k,T,dLI'II.!II, i.rlah 1',IIUh h'llhal;111

akan alam. Banyak ayatay.u dal.un .vlqur.u: \.Ill~ Illc'Il_l!;ill,llIrk;1I1rl'IIlJlI~:1Il
alas alam (COSl1l0S) 1I1I,Dcnc.in mcnunjukk.m pcrh.m.m :11;1\al.un n.uup.ik lah
kcindahan cipta dan pcmbcruukan .11.1111, v.utu .vlKb.ih], 1..1111.II:lll1111k ian
lama klan tcrtambatlah pcrh.uian kl' S;JIl:!. 'L'lilllP:~1 nmbul lvvq u indu t
!\'1akafClnalah 1Icngrel:1I1lI (iii I ""I1~,IIIU,:.I;I'1.II ,1.11,1111I" ;·1 ' ,II k"lllll.Ill:1I1

Dan insyallah din uu :1":111kt'"llu:IIIJI\;1 .1,'111:,111"'I',Ii,1 111,111111,1d.11111111"ull;dl

kcyakinan hil:lIlg kcraguan
Apahrla hulup kcruharu.m IL'l:dl 11Il'II.I,1<11kc'llfItIU,lfl. d('Il!!,1I1'l'lldlllll):1.

DI:I rucmpuny ai pandancan ',Jldlfl It'lll:lIl_l! .ir II k~l\ I .u.iu 1111,"111,IIIIITI .11:111

rcndah, Illahllgal atau gllhllk LIlII;n:11l 111I,m:lk,1 ,)r.III:: "1:llIe! \ ,III,'" 111:huk

dalam hidup kL'f"h:II1I:JIl 1111.udak lah t'c'fllt',11i l>agITl\:1b.uk IlIL'llIilk:1I pak.nan
yan~ tcrbik m dan hU1l1I shun I :ll:1lI p.ik.u.m 1;11111;:111': kck u.r-a.in \ kr·,'k.l
rncniadi wara (tawadui SC(klh:lIla, taabbud. Il>cr"ilkll), /uhud. (udak unkut
olch kcmcwahan: Hidup kcr"Ii.IIII:!Il "'n,'" ,,'lIla,.1I11Il;ti,11i\ ,!II': [,,'l!il ,1::J.uLIl

olch Nal» Bexar \It.Ii:II11lllad S.I\L d.rn ,:dlil":11 ,.111,1",1111\:\\,1111' 1:[,,111,1,Llfl

I'Eln l \tIIl II '\'\ IIl1ll I' h.E~()1I \ '\'"

II

juua mcngamalkan hidup roh.uu 1I11.Il!akll\:1 :lk:lIll'lId.lfl:illl~IIl;I\,1 ~l'IIII!llll:11I
JI\\:.I dan alam Illi.

juga mengamalkan hidup rohani itu agaknya akan pudarlah cahaya kemurnian
jiwa dari alam ini.

II

PERTUMBUHAN HIDUP KEROHANIAN

Yang dimaksud dengan hidup kerohanian itu ialah perjuangan manusia
dalam dirinya sendiri dalam mencapai kesempatan. Menurut penyelidikan
ahli dan juga berdasarkan kepada pengalaman kita sehari-hari dalam diri kita,
memang ada perjuangan yang amat hebat di antara keinginan akan kesucian
dari gangguan-gangguan hawa nafsu. Hidup dalam kerohanian ialah ikhtiar
mengalahkan gangguan hawa nafsu itu sehingga tercapai kemajuan yang
sempurna yang dinamai oleh Shufi Abdul Karim Jailani, "Insan Kamil".
Pengaruh kebendaan (maddi), selalu merusakkan perhubungan seorang hamba
dengan Tuhan Yang Maha Esa, mengesakan tujuan. Seorang Ulama Syari'ah
yang terutama di Abad ini Syekh Muhammad Kasif Al-Ghitaa menyatakan
bahwa kalimat-Tauhid (kepercayaan kepada ke-Esaan Tuhan) dengan
sendirinya menimbulkan Tauhid-Kalimat, artinya kesatuan kalimat, kesatuan
tujuan dari seluruh makhluk.

Jadi menurut ajaran ini, dapatlah dipastikan bahwa hidup kerohanian itu
membawa kepada kesatuan seluruh peri kemanusian.

Lain dari itu yang dituju dengan hidup kerohanian, ialah penuh keinsafan
akan alamo Banyak ayat-ayat dalam Alquran yang menganjurkan renungan
atas alam (Cosmos) itu. Dengan menunjukkan perhatian atas alam, nampaklah
keindahan cipta dari pembentukan alam, yaitu Al-Khalik. Lantaran itu kian
lama kian tertambatlah perhatian ke sana, sehingga timbul 'Isyq (rindu).
Makafanalah (tenggelam) diri kemanusiaan di dalam baqa-nya zat ketuhanan.
Dan insyaflah diri itu akan kesatuannya dengan segal a maujud dan timbullah
keyakinan hilang keraguan.

Apabila hidup kerohanian telah menjadi kerinduan, dengan sendirinya.
Dia mempunyai pandangan sendiri tentang arti kaya atau miskin, tinggi atau
rendah, mahligai atau gubuk. Lantaran itu, maka orang-orang yang masuk
dalam hidup kerohanian ini, tidaklah berubah baginya baik memakai pakaian
yang terbikin dari bUlU (shufi) atau pakaian lambang kekuasaan. Mereka
menjadi wara' (tawadu'), seder hana, ta'abbud, (berbakti), zuhud, (tidak terikat
oleh kemewahan). Hidup kerohanian yang semacam inilah yang telah dimulai
oleh Nabi Besar Mlihammad Saw dan sahabat-sahabatnya yang utama dan
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«-rdapat pula dalam k rlndup.rn '-.ahl·'.;,lhl varu; Id~lh rcrdahulu, tcrut.una
yang dixchut (Ulul A/IIlI! 1IIl'llllIUI p,'n~~IJ~lrall :\g~llIla Islam, yanu: Nabi
Nuh, Ibrahuu, MU-;;I. I"-l AS dan Muhammad S,I',I, dan scmuanya uu arnat
mcmpcnc.uulu kcpada PJfl(LI~lg;1Il hrdup d.m pcrbuaian dan kaurn Mushnun.
lad. <ltlal.t111II(I1Ip kr ioharuan nu suatu uur-san dalam ajaran Agama Islam
dan bcrnruu coruoh tcladannya pada pcmbangun-pembangun agarna Islam
xcndm.

Tctapl, klan lama ,clt:iah a).!ama Islam bertambah kcmbang dan tclah
dianut olch bcrbagai ragarn bangsa :,'ang scbclurn agama Islam rnasuk ke
ncgcnnva. tclah rncmpuny ,II kcbudayaan bcrcarnpur-aduk dcngan ajaran
ajaran aplma dan kcbuday aan dan filsatat-nlsatat hangsa-bangsa yang lam
11l1,hukan st'lllklliah pcugaruhnya dalam JI\I,a pcmcluk Islam yang tcrdrri dari
b~rhagal t'-Thag,1I 1>;111,.:,anu uunur ut I-.,';Id;wn maxa dan tcrnpat.

Kad.ilig kad,trll' :1.1,1,,"11.11 lkngolil .uaran pokok Islam yang -cjau,
kadang·k.ldollig ada yang tclah lllcnYllllp;lIlg iauh

M;lka pka tcrdapat pada kaum Muslim. yang mula-mula hidup
krrohanianny a ham a -cmatamata kcndah PW;) mcnernpuh hidup mcncan
kcndhaan Allah, SlIJlolYJ januan ltTTX'lLI\ a oleh kcbcndaan, lama kclamaan
[adilah hidup kcrohanian nu mcnjadi satu alat untuk mencapai satu tujuan
yang lcbih murru. bahkan lcbih hcbat dan mcndalam. Yaitu hcndak rncnilik
wajah Allah, dan hcnduk rucnyak stkan kcmdahan yang Azah. Kcrnudian dan
nu tujuan lundak mcruhk wajah Allah uu udak dirasa mernuaskan pula lagi.
Orang mcningkat lcbih llnggl lagi dan uu. rnanusia ingin hcndak sampai
kcpada \1dqam yang lcbih lllll!gl lag i. \ alluf£Jn£liJ-dlrt (rneruadakan drru dan
bcrsatu dcngan Tuhan r ltuhad: dcngar: mclakukan bcrbagai-bagai mujahadah
(pcrjuangan baun) dan r t yadhah tlauh.m r. Sc iak uu urnbullah bcntuk hidup
kcroharuan (il'ngan IlIt'LttUI 1011,1 \\I"lt'm I :1l,1l1talS<ltal kcagamaan yang bcruang
kcpa(b uru-crnuru-uu 11";1 ,,'111,11.1

ltulah vang 1111-:('11;11dl'lIl~:lflTasaut
BII;IIILIILI k ua l)['rl1:llIkan .u.uan-aiaran Taxaut Ibn Iauhan-lauhannva uu

,,,"II':;ln Illl'IIl:lk,lI h('~II',I"llll 111:1,.111\k,lI,l f,lh,I'I:1 Ik(ldc,1 dan pertumbuhan
pt'rllllllbllh:IIIII:,d, 11.11';111,111kil.l 11\l'llgl'I.t!1111h:I),!:llIlIana be-ar dan luasnya
gcrakan 1111dalarn tX'lh:.sgal-t->:lg:1I1<1111;111

BII;I dl'l'lilliki IIcll),!:m (!:t'af ilmu p,'ngcl;lhllan, dapatlah ~lla pisahkan
mana pokl.kn\.1 :,lIlg :1,,11d.m 11I,''1aajaran tam lang discngaja atau udak,
ulah turut pula mcurlx-ntuknya. Tctapi udaklah dapat drragui lag: bahwasanya
Ta,aul Illl .ulalah ,,:d~lh -atu pusaka kcagal11aan \ ang lcrpcnllng yang
11I"lllpl'n~';lIl1tll pcra';I.11I lLlIl tlklran kaulll \Iu\lllll lang dcngan scntlmnya
IUlltiuk kCPdlb ulHtlllg-ulIlbng ,qarah. hnkclllr>ang aWu kuncup, maJu atau
1I11111dllr.1I,lIk ;Hau 1,lIl1h D:III IIdak dapai kll;.! lupakan pokok asalnya yang

· terdapat pula dalam kehidupan Nabi-Nabi yang telah terdahulu, terutama
yang disebut (Vlul Azmi) menurut pengajaran Agama Islam, yaitu: Nabi
Nuh, Ibrahim, Musa, Isa AS dan Muhammad Saw dan semuanya itu amat
mempengaruhi kepada panrlangan hidup dan perbuatan dari kaum Muslimin.
Jadi adaldh hidup kerohanian itu suatu inti-sari dalam ajaran Agama Islam
dan bertemu contoh teladannya pada pembangun-pembangun agama Islam
sendiri.

Tetapi, kian lama setelah agama Islam bertambah kern bang dan telah
dianut oleh berbagai ragam bangsa yang sebelum agama Islam masuk ke
negerinya, telah mempunyai kebudayaan bercampur-aduk dengan ajaran-
ajaran agama dan kebudayaan dan filsafat-filsafat bangsa-bangsa yang lain
itu, bukan sedikitlah pengaruhnya dalam jiwa pemeluk Islam yang terdiri dari
berbagai-berbagai bangsa itu menurut keadaan masa dan tempat.

Kadang-kadang ada sesuai dengan ajaran pokok Islam yang sejati,
kadang-kadang ada yang telah menyirnpang jauh.

M;lka jika terdapat pada kaum Muslim, yang mula-mula hidup
kerohaniannya hanya semata-mata kendali jiwa menempuh hidup mencari
keridhaan Allah, supaya jangan terpedaya oleh kebendaan, lama kelamaan
jadilah hidup kerohanian itu menjadi satu alat untuk mencapai satu tujuan
yang lebih mumi, bahkan lebih hebat dan mendalam. Yaitu hendak menilik
wajah Allah, dan hendak menyaksikan keindahan yang Azali. Kemudian dari
itu tujuan hendak menilik wajah Allah itu tidak dirasa memuaskan pula lagi.
Orang meningkat lebih tinggi lagi dari itu. manusia ingin hendak sampai
kepada Maqam yang lebih tinggi lagi, yaitufanaa-diri (meniadakan diri) dan
bersatu dengan Tuhan (Ittihad) dengan melakukan berbagai-bagai mujahadah
(perjuangan batin) dan riyadhah (latihan). Sejak itu timbullah bentuk hidup
kerohanian dengan melalui tata (sistem) atau falsafat keagamaan yang bertiang
kepada urusan-urusan jiwa semata.

Itulah yang dikenal dengan Tasauf.
Bilamana kita perhatikan ajaran-ajaran Tasauf dan latihan-Iatihannya itu

dengan memakai bermacam-macam kata rahasia (kode) dan pertumbuhan-
pertumbuhannya, dapatlah kita mengetahui bagaimana besar dan luasnya
gerakan ini dalam berbagai-bagai zaman.

Bila diselidiki dengan dasar ilmu pengetahuan, dapatlah ~ta pisahkan
mana pokoknya yang asli dan m?na ajaran lain yang disengaja atau tidak,
telah turut pula membentuknya. Tetapi tidaklah dapat diragui lagi bahwasanya
Tasauf itu adalah salah satu pusaka keagamaan yang terpenting yang
mempengaruhi perasaan dan fikiran kaum Muslim yang dengan sendirinya
tunduk kepada undang-undang sejarah, berkembang atau kuncup, maju atau
mundur, naik atau jatuh. Dan tidak dapat leita lupakan pokok asalnya yang
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(0) 1'1I1l, ..k bUKIl 1111 'ckarang dl~ndal dengan sebuah batu pullh. dcngan n ..lk lura I pill.
vampailah kua ke kilo buku uu Mendakl dUI lam lagl s4mpal pula kll. kc puncakny a,
Il'11I1'" bersejarah uu

Kc dalam gua itulah beliau pergi mcnyisihkan dirinya. memutuskan
hubungannya scmentara waktu dengan rnasyarakat kelihng. mcncan
kcbcrsihan roharu dan memohonkan kctcntuan jalan yang akan ducmpuh,
pad a uap-uap bulan Ramadhan. bertahun-tahun sebelurn dra dncruukan
menjadi Pesuruh Tuhan.

DI sanalah bcliau mclcpaskan jiwa dari ikatan kcmcwahan duma,
ken butan dan kercpotan hidup. Di bawanya sedikit bekal. dan sclebihnya
perhauannya dihadapkannya kcpada Ujud semesta. Mcmandang dan mcrcnung
dengan rnata han ke seluruh bekas kckuasaan dan perbuatan I tahi \laka
tidaklah terganggu kemurnian jiwa itu oleh huru-hara dunia can pcngaruh
maddi. (I)

Brla Ramadhan telah habis. beliau pun rurun ke bawah, maka bcrtambah
kuatlah pendinannya dan sikap jiwanya. Menurutlah badan jasrnaru kepada
kebersihan rohani. Demi bila telah datang pula Ramadhan. naik pulalah
bcliau ke Gua iIU·) (kita sendiri pun jika ziarah kc Mekkah, sulit juga
mendakinya). Ke ternpat terpencil ito. di atas bukit batu. Kian lama kian
adalah ketentuan perjalanan jiwa dan membukakan hijab (kelarnbu) yang
menutup perhubungan Rohani dengan alam gaib, Kelambu itu ialah tubuh

MLHAMMAO 01 GUA HIRA

III

pert.una. ) auu l.u.han JI....a buat bcnbadat kcpada Tuhan, rncnuju jalan
rncndckau Allah. mcnyrngkrrkan din dan azab neraka yang dijanjikan untuk
orang kafir. Mcngharap pahala Tuhan dan ianjian Syorga bagi orang patuh.
Dan tujuan yan~ a,1l InIIJh yang mcnunhulkan buah berbagai ragam IIlI
dalam Islam. icrutama f1rnu Frqhi.

Alhasil hl(Il~Jlkcroharuan itulah yang rncnjadi pokok pcrtama hagl orang
Muslun di dal~{"lmcmandang scgal a soal yang bcrliku-Iiku dan bcrbclit-bclit
dalam kchidupan dunia fana iru. Sejak dan urusan poliuk. ckononu. sosial,
urusan rurnah-tangga. usaha dan amal sampai kcpada soal-soal yang sekccrl
kccilnya sckahpun, schmgga Islam uu dalam keyakinan scorang Muslim
adalah kesatuan IUJlIan hidup dcngan dasar keroharuan.

I

pertama, yaitu latihan jiwa buat beribadat kepada Tuhan, menuiu jalan
mendekati Allah, menyi(lgkirhm diri dari azab neraka yang dijanjikan untuk
orang kafir. Mengharap:pahala Tu,han dan ianjian Syorga bagi orang patuh.
Dan tujuan yang ash if\i1~h yang menimbulkan buah berbagai ragam itu
dalam Islam, terutama rtmu Fiqhi.

Alhasil hidWJ kerohanian itulah yang menjadi pokok pertama bagi orang
Muslim di dal/lh memandang segala soal yang berliku-liku dan berbelit-belit
dalam kehidupah dunia fana ini. Sejak dari urosan politik, ekonomi, sosial,
urusan rumah-tangga, usaha dan amal sampai kepada soal-soal yang sekecil-
kecilnya sekalipun, sehingga Islam itu dalam keyakinan seorang Muslim
adalah kesatuan tujuan hidup dengan dasar kerohanian.

III

MUHAMMAD DI GUA HIRA

Ke dalam gua itulah behau pergi menyisihkan dirinya, memutuskan
hubungannya semen tara waktu dengan masyarakat kehling, mencari
kebersihan rohani dan memohonkan ketentuan jalan yang akan ditempuh.
pada tiap-tiap blilan Ramadhan, bertahun-tahun sebelum dia ditentukan
menjadi Pesuroh Tuhan.

Di sanalah beliau melepaskan jiwa dari ikatan kemewahan dunia,
keributan dan kerepotan hidup. Di bawanya sedikit bekal, dan selebihpya
perhatiannya dihadapkannya kepada Ujud semesta. Memandang dan merenURj
dengan mata hati ke seluruh bekas kekuasaan dan perbuatan llahi. Maka
tidaklah terganggu kemurnian jiwa itu oleh huru-hara dunia dan pengaruh
maddi. (1)

Bila Ramadhan telah habis, beliau pun turon ke bawah, maka bertambah
kuatlah pendiriannya dan sikap jiwanya. Menurutlah badan jasmani kepada
kebersihan rohani. Demi bila telah datang pula Ramadhan, naik pulalah
beliau ke Gua itu*) (kita sendiri pun jika ziarah ke Mekkah, sulit juga
mendakinya). Ke tempat terpencil itu, di atas bukit batu. Kian lama kian
adalah ketentuan perjalanan jiwa dan membukakan hijab (kelambu) yang
menutup perhubungan Rohani dengan alam gaib. Kelambu itu ialah tubuh

(*) Puncak bukit itu sekarang ditandai dengan sebuah batu putih, dengan naik kira I jam,
sampailah kita ke kaki bukit itu. Mendaki dua jam lagi sampai pula kita ke puncaknya,

tempat bersejarah itu.
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kasar yang maddi ini. Hilanglah keragu-raguan, datanglah keyakinan, dan
dapatlah dipersisihkan di antara yang haq dcngan yang bathil, yang benar
dengan yang salah, yang terang dcngan yang gelap. Akhimya datanglah Nur
yang ditunggu-tunggu itu, merupalah Malaikat di hadapan rnatanya. Malaikat
Jibril, yang kadang-kadang dinamai Ruhul Amin. dan kadang-kadang dinamai
Namus. Datang mcnyuruhnya membaca. tetapi beliau belum pandai membaca.
Dipeluknya badannva sckuat-kcrasnya, sampai ke luar keringat, setengah
pingsan. Dan akhimya diajarkannyalah kalimat itu, Jntisari dari ajaran yang
akan dibawa dan disiarkannya di belakang hari. Dan dilangit kelihatanlah
olchnya tertulis "Tiada Tuhan hanya Allah. dan Muhammad adalah Pcsuruh
Allah".

Saar flu dinamai "Yaumul Furqaan", arunya hari pemisahan. Pcmisahan
di antara kcgclapan jahiliyah dengan cahaya keislarnan. Jatuh pada 17 hari
bulan Rarnadhan.

Sctclah Muhammad turun kcmbali ke Mckkah, ihwal itu disampaikannya
kepada istrinya Khadijah. Olch Khadijah, dibawalah Muhammad kepada
pamannya, scorang alim yang mengctahui kitab-kitab dan riwayat Nabi-Nabi
yang dahulu, yaitu Warakah bin Naufal. Beliau berkata : "ltulah Namus!
Yang datang kcpada Musa dan nabi yang lain-lain".

Narnus itulah yang datang kepada Musa di bukit Thursina, sekctika Musa
bcnapa di sana 40 hari lamanya meminta ketcgasan Hukum Taurat. Namus
itulah yang mcrupa di hadapan Maryarn seketika beliau dititahkan akan
mengandung puteranya Isa Almasih di luar dari kebiasaan Alam. Namus
itulah yang rncrupa kcpada Isa sctelah bcliau selcsai dipermandikan oleh
Yahya.

ltulah pcrmulaan Hidup Baru bagi Muhammad. Dan itulah permulaan
dari kebangunan suatu urnmat dalarn scjarah, dari Gua Hira. dalam kcscpian
sarnadi dan tapa.

Kehidupan Muhammad dan riwayat perjuangannya sclama 23 tahun,
adalah sumbcr hayat yang arnat kaya bagi scluruh pcngikutnya. Bcliau dapat
dipandang dari scgala segi hidup. Kcjujurannya dalarn pemiagaan. scbclum
bcliau mcnjadi Rasul, rncnjadi suri tcladan bagi kaum saudagar. Keikhlasannya
dan kctcguhannya mcmcgang amanat, schingga sanggup dijadikan hakim
dalam satu persengketaan yang nyaris menumpahkan darah, yaitu keuka
hendak rncngcmbalikan batu-hitam ke tcrnpatnya, mcnjadi suri teladan bagi
para pcndamai. Kasih-sayangnya dalam peperangan, kcbijaksanaannya
memcrintah negcn dan keahliannya bcrpidato, dan seribu satu macam
kcutarnaan yang lain scmuanya, adalah sumber telaga yang tidak habis-habis
bagi ummatnya yang setia. Maka kaum Shufiyah yang mencucikan dirinya
dalam khalawatnya uu, pun mengambillah contoh teladan atas amal-arnal

kasar yang maddi ini. Hilanglah keragu-raguan, datanglah keyakinan, dan
dapatlah dipersisihkan di antara yang haq dengan yang bathil, yang benar
dem~an yang salah, yang terang dengan yang gelap, Akhirnya datanglah Nur
yang ditunggu-tunggu itu, merupalah Malaikat di hadapan matanya. Malaikat
Jibril, yang kadang-kadang dinamal Ruhul Amin. dan kadang-kadang dinamai
Namus. Datang menyuruhnya membaca, tetapi beliau belum pandai membaca.
Dipeluknya badannya sekuat-kerasnya, sampai ke luar keringat, setengah
pingsan. Dan akhirnya diajarkannyalah kalimat itu. Intisari dari ajaran yang
akan dibawa dan disiarkannya di belakang hari. Dan dllangit kelihatanlah
olehnya tertulis "Tiada Tuhan hanya Allah, dan Muhammad adalah Pesuruh
Allah". .

~aat itu dinamai "Yaumul Furqaan". artinya hari pemisahan. Pemisahan ,
di antara kegelapan jahiliyah dengan cahaya keislaman. Jatuh pada 17 hari
bulan Ramadhan.

Setelah Muh~mmad turnn kembali ke Mekkah, ihwal itu disampaikannya
kepada istrinya Khadijah. Oleh Khadijah, dibawalah Muhammad kepada
pamannya, seorang alim yang mengetahui kitab-kitab dan riwayat Nabi-Nabi
yang dahulu, yaitu Warakah bin Naufal. Beliau berkata : "Itulah Namus!
Yang datang kepada Musa dan nabi yang lain-lain".

Namus itulah yang datang kepada Musa di bukit Thursina, seketika Musa
bertapa di ~ana 40 hari lamanya meminta ketegas~ Hukum Taurat. Namus
itulah yang merupa di hadapan Maryam seketika beliau dititahkan akan
mengandung puteranya Isa Almasih di luar dari kebiasaan Alam. t-Jamus
itulah yang merLJpa kepada lsa setelah beliau selesai dipermandikan oleh
Yahya.

Itulah permulaan Hidup Barn bagi Muhammad. Dan itulah permulaan
dari kebangunan suatu ummat dalam sejarah, dari Gua Hira, dalam kesepian
samadi dan tapa.

Kehidupan Muhammad dan riwayat perjuangannya selama 23 tahun,
adalah sumber hayat yang amal kaya bagi seluruh pengikutnya. Beliau dapat
dipandang dari segala segi hidup. Kejujurannya dalam pemiagaan, sebelum
beliau menjadi Rasul, menjadi suri leladan bagi kaum saudagar. Keikhlasannya
dan keleguhannya memegang amanat, sehingga sanggup dijadikan hakim
dalam satu persengketaan yang nyaris menumpahkan darah, yailU ketika
hendak mengembalikan batu-hitam ke lempatnya, menjadi suri teladan bagi
para pendamai. Kasih-sayangnya dalam peperangan, kebijaksanaannya
memerintah negeri dan keahliannya' berpidato, dan seribu satu macam'
keutamaan yang lain semuanya, adalah sumber lelaga yang tidak habis-habis
bagi ummatnya yang setia. Maka kaum Shufiyah yang mencucikan dirinya
dalam khalawalnya ilU, pun mengambillah cOOloh teladan atas amal-amal
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1>1SillI haru- 1~IIl,l'ankua lalaikan Ilil'n,l'a.ll rahavra be ...ar uu Sl't lrallg
Kcpala Pcrang. scorang pcmbangun xcbuah ncgara. scorang yan~ san~gup
IIIL'Il_L!l'II,1.tIrkan ,,'bU;t!1 rUlllah!:llIgga dcng.m l) i-tr: 'Cdr,lIl!.! :-;lIlg k.ircna
kch,";lrallll\ ~I il\ arlS -coran]; Badw: mall kcjang karcna haru ,aJa mchhat
wal;tlln~ a k;lrl'Il;1 takut. Orang 1111udak dapat drukurkan dcng~lIl 'l'\,r;lllg
kcpala p,'r;lIlg ,d'a,l';11 JulIUS Cal'\ar .uau 'apukull, dan udak Atill«. dun
udak Danu-; dan bukan lskandar , karcna k na hhat \1k:IPIl),I \,'1..,'111...1
mcnukirk.m 'U;IIU a~;il ~;IIl).! baru turun:

"\('.11111(1.;111111\(/ p.ula kciadttm lunvu dan ",11111 dun !)('f",tlll!lUfl '[(in>;
<1(/11 m.tium . "tI,//,,1I mcnuul, ,/1,// \(/II!.,' ;'('1(/' /),/,'1 ",,/11, \,/110, ",/1..11'"

Su.uu han, muazvmnva Hilal dalan).!, karcna tcl.rh ur l.uuh.rt hdlo,:rapa
menu. I'l'klll bclum luga kl' 1lI"',lId bu.n 'l'mb;tll\;Ul,l' Shubuh. dl,ttJ,.IIIIl~d
bch.ru Il'II,',Jil Illl'Il;IIl_L!IS,hlll).!ga baxah hJIlLIIIl~a 'kll,l'ap.l l'llgblllllL'lIdllgl'>,
\;1 Pi-ur uf luh.m' p;hl;th;t1 Allah ll'bh ""[I;1I1JI ;Ik;tn IlIl'ng,lInpUrli d()',1 lUall,
I>;uk \ ,lIh' d;lhllili ;lUll \;trl,l' kl'llludlall' kat:1 Hila!.

KEHIIH'PA' ROIi:\1'I.I BELIAL

1\

mcr.k., dal.lI11k h.ilaw at xuluk dan LHl4~Il, dan bcrrn., .rm-m.uarn \I'll'lll ~.In,l'
lain; 1\'11"/,/'\,,/ dan / ahannust 'ahl III Gua Hira ,amp.l1 urbuk.. 11I).Ih
kq':;lIball olch kcmurman 11'\a

Mcnurut IlI.'lI~dldlkan ahhahh kcbaunan yant! ulah tua-tua. b.u], dan
sq!1 r;lh;I'I;1 ),'.111"at.ru d;lrl ,q':l kcccrda-an otak berllkn I ItIs;ltat I, -ciuu.mya
xc prndapat hah wav.rn y a untu], mcnjcrruhkan palld:II1).!.1I1,11\\;1 k oharu
hcndak lah makan tltkurallgl Tcr lalu han~.lk mak.rn n.crumbulkan k.nuu], dan
hUlIl'11 pcrut dan bcr:u badall, 11.1\\.1 had.m at.ru uap )all).! n.uk kL' (Iwk,
IIIl'lI\L'hahkall 111;11..Ildak 1','rlC,'rak 1.t,l'1.,d'~Ii> IlU "IIIU,III\.1 'L'jX: Ild.tP:.Il,
bahw J untuk uu pcrlu drkurangr makan. 'ahl sckcuka pcr~1 Khalawat
hanyalal: .lcng.m scdlkl! pcrscdiaan makan dan xcdrku air, Shun-pun 'l'nga.l:.l
Illcll,l'ur:IIl,l'1 m.ikannva apahila mcrcka dalam Khalaw at.

I>l'Il,l';1Il 1lIl'l;tiul Ix'rh:I,l',Il-i>;I,l';1l ,,,ra dan \I'!2nl, );111)' k:.ldanlC-LIt!:1I1'_:
uda], l'l'rll'lllU dal.un pcl.uaran 1-'14111,mcl.unkan h.mva darl IX'Il).!~ILllllall
pcnualaman 'l'Il[;II1).! ).!uru ) ~1fl_L!lalu dlhl\lkkann) a kcpada muruln. a, I'l'rLil
yak III, mcrcka mcndapat -uatu jalan. dalam mcnuju kcmdahau dan kciuurman
hidup kcruharuan. Mcrcka mulai mcnuamhtl contohnya dan kcadaan ) all).!
ditcrupul: 'ahl, thin \ anu tclah jadi pcrmulaan dan scjarah hc's:lr \ allg
mcn,l',l'lillcangkan alum.

mereka dalam khalawal suluk dan tariqal, dan bermacam-macam sislem yang
lain; Khalawal dan Tahannusl Nabi di Gua Hica, sampai lerbuka hijab
keg31ban oleh kemurnian jiwa.

Menurul penyelidikan ahli-ahli kebalinan yang Lelah lua-lua, baik dari
segi rahasia gaib, atau dari segi kecerdasan otak berfikir (Filsafal), semuanya
sependapal bahwasanya U11lllk menjernihkan pandangan jiwa Rohani
hendaklah makan dikurangi. Terlalu ban yak makan menimbulkan kantuk dan
buncil perut dan beral badan. Hawa badan atau uap yang naik ke otak,
menyebabkan olak lidak bergerak lagi, sebab ilU semuanya sependapal,
bahwa unluk ilu pedu dikurangi makan. Nabi seketika pergi Khalawat
hanyalah dengan sedikit persediaan makan dan sedikit air, Shufi-pun sengaja
mengurangi makannya apabila mereka dalam Khalawat.

Dengan melalui berbagai-bagai cara dan sistem, yang kadang-kadang
lidak bcrtemu dalam pelajaran Fiqhi, melainkan hanya dari pengalaman-
pengalaman seorang guru yang lalu dibisikkannya kepada muridnya, berkat
yakin, mereka mendapat suatu jalan, dalam menuju keindahan dan kemurnian
hidup kerohanian. Mereka mulai mengambil contohnya dati keadaan yang
ditempuh Nabi, dan yang telah jadi permulaan dari sejarah besar yang
menggoncangkan alamo

IV

KEHIDUPAN ROHANI BELIAU

Di sini harus jangan kita lalaikan mengaji rahasia besar ini. Seorang
Kepala Perang, seorang pembangun sebuah negara, seorang yang sanggup
mengendalikan sebuah rumahtangga dengan 9 istri seorang yang karen a
kebesarannya nyaris seorang Badwi mati kejang karena bam saja melihat
wajahnya karena takul. Orang ini tidak dapal diukurkan dengan seorang
kepala perang sebagai ] ulius Caesar atau Napoleon, dan tidak Atilla, dan
tidak Darius dan bukan Iskandar, karen a kita lihat sikapnya seketika
memikirkan sualu ayal yang barn lurun:

"Sesungguhnya pada kejadian langil dan bumi. dan pergantian siang
dan malam, adalall menjadi ayal yang besar bagi orang yang yakin".

Sualu hari, muazzinnya Bilal datang, karena Lelah terlambat beberapa
menil, bcliau belum juga ke mesjid bual scmbahyang Shubuh, didapalinya
beliau Lengah menangis, hingga basah bantalnya : "Mengapa engkau menangis,
ya Pcsuruh Tuhan! padahal Allah telah berjanji akan mengampuni dosa tuan,
baik yang dahulu atau yang kemudian!" kala Bila!.
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I'L'rJllllb:1Il tumbuhnva kcroharuan itu dalam Islam scbag,u yang kua
":1("":111 '.II al~ls 1:ldl, dunul.n (kngan pen kchidupan :\abl Bexar Muhammad
SJ\\ Sl'lllllI!. l.ih.ulah TllL'Tl'K:1 bcrjuang mcngcjar kckuasaan dunia dan
ITlcIll'gakkall SIl:I(U IICg:I[:1 Ipcmcnruahan I samp,n jatuhnva kckuasaan
law;lTlilya kc bawah tclapak kak mva. Hancur smggasana Kaisar Rum, runtuh
JllahlIg;1I KlSr:1 Persia dan dqx'gallgnya anak kunci masyriq dan Maghrib.
11:111)1111,,'l1ll1;1 1(1I tulak lck.u dan udak slTlggah di haunya. karcna scmua uu
1Il.l";IIII1I;J, hanva hafall!~-h"r;lIl<2 yallg kchctulan bcrtcrnu dl tcngah-rcngah
1','fl:t1:IIJ;llI dal.uu TllCIIlIiIl uuuau h,',af 1_I;t1;1Il Allah: lkng;1I1 kckuaian lman
dan 11\;11;lI1ya kcvakui.rn Hidup <cpcru IIII tclah dirnulai olch nahi Muhammad
xcndir: bcrtahun-tahun scbclum bcliau mcnyatakan dirinya scbagai Utusan
Tuhan. Bcliau pcrg: mcnyrsihkan din, samadi, bcrtapa berhari-han. bcrmalam
malum <cndirian eli dalan: (ilia lIira . Narnpaklah bahwa scbclurn mcnghadapi
pd:l'fI;J;1T1 he',ar yang ak an rncngconcangkan dunia itu. lchih dahulu bcliau
tclah IIIL'L!till kchidup.m kcroharuannya

Iicuukian Juga dalam kchidupan Abubakar. Uixrnan. dan All, kcludupan
Hilal ('1;1Il1: Abc\SIIlJ;I, Salman orang Persia. Suhcib orang Rumi. yan)! tclah
hurih .l.ir: IlTlgkllllg:1TI k,'h;lTlg'aan yang scmpu kcpada hidup kcrohanian
\:111\' ih'\:lr 1111 Dcnuk r.m .Iu)!a kchidupan (hnasal dan pcmcluk ug.una

\

"Bugaunana aku udak akan mcnangrs ya Bilal! padahal tadi malarn
datan]: ayat bcgmi (Ialu bcliau bacakan ayat yang tcrsebut dl atas). Scngsaralah
oranj; vang rncmbaca ayat iru. WPI tidak diperhaukan apa rsmya!"

Kadangkadang pUlUS hubungannya dcngan orang kelilingnya padahal
hchau ludup til antara rncrcka

1';llb suatu han xcdang bchau duduk -corang diri. masuklah IslrIma yang
IIIIll'" , Arxvah. '1 crus bchau bcrtanya: "Lngkuu siapa"'

":\Isyah"
':\Isyah mana?"
'A 1'0\';"1 an.ik Shrddrq:
Slllddlq. siapa Slllddlq"
:\hllbakaf, x.ihabat Muhammad'
Ikllau lilLiIi. rucnjawab lag!. Aixvah tahu bahwa keuka uu Nabi

Muh.uum.«] sl'lbJlg ud.rk lkJlg:1I1 dia".

"Bagaimana aku tidak akan menangis ya Bila!! padahal tadi malam
datang ayat begini (Ialu beliau bacakan ayat yang tersebut di atas). Sengsaralah
orang yang membaca ayat ini, tapi tidak diperhatikan apa isinya!"

Kadang-kadang putus hubungannya dengan orang kelilingnya, padahal
beliau hidup di antara mereka.

Pada suatu hari sedang beliau duduk seorang diri, masuklah istrinya yang
muda, Aisyah. Terus beliau bertanya: "Engkau siapa?"

"Aisyah"
"Aisyah mana?"
"Aisyah anak Shiddiq!"
"Shiddiq, siapa Shiddiq?"
"Abubakar, sahabat Muhammad!"
Beliau tidak menjawab lagi. Aisyah tahu bahwa ketika itu Nabi

Muhammad "sedang tidak dengan dia".

v

PERMULAAN TUMBUHNY A

Permulaan tumbuhnya kerohanian itu dalam Islam sebagai yang kita
kaLakan di atas tadi, dimulai dengan peri kehidupan Nabi Besar Muhammad
Saw sendiri. LihaLlah mereka berjuang mengejar kekuasaan dunia dan
menegakkan suaLu negara (pemerintahan) sampai jatuhllya kekuasaan
lawannya ke bawah telapak kakinya. Hancur singgasana Kaisar Rum, runtuh
mahligai Kisra Persia dan dipegangnya anak kunci masyriq dan Maghrib,
namun semua itu Lidak lekat dan Lidak singgah di hatinya, karen a semua itu
Lujuannya, hanya barang-barang yang kebetulan bertemu di tengah-tengah
perjalanan dalam menuju Lujuan besar Galan Allah) dengan kekuatan Iman
dan nyalanya keyakinan. Hidup seperti ini telah dimulai oleh nabi Muhammad
sendiri bertahun-tahun sebelum beliau menyatakan dirinya sebagai Utusan
Tuhan. Beliau pergi menyisihkan diri, samadi, bertapa berhari-hari, bermalam-
malam send irian di dalam Gua Rira. Nampaklah bahwa sebelum menghadapi
pekerjaan besar yang akan menggoncangkan dunia itu, lebih dahulu beliau
telah melatih kehidupan kerohaniannya.

Demikian juga dalam kehidupan Abubakar, Utsman, dan Ali, kehidupan
Bilal orang Abessinia, Salman orang Persia, Suheib orang Rumi, yang telah
hijrah dari lingkungan kebangsaan yang sempit kepada hidup kerohanian
yang bcsar ini. Demikian juga kehidupan (berasal dari pemeluk agama
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Yahudi), Tamin AI Dary (bcrasal dari pemeluk agama Nasrani). Abu Zar AI
Giffari (yang terkenal dengan sosialisme). Huzaifah bin AI Yaman (yang
terkenal dengan keahliannya menerka sifat-sifat manusia (psikiater) dan Mas'
ab bin Arnie. Pendeknya banyak lagi yang lain dengan keisurnewaannya
masing-masing. Semua kehidupan mereka itu dapat dihitung sebagai benih
benih pertama yang turnbuh berbunga dan berbuah banyak, yang rnenirnbulkan
hidup kcrohanian dengan suburnya, bercabang dan beranting. tersernai dan
merata, dilanjutkan oleh Tabi'in (pengikut mereka), dilanjutkan oleh orang
kemudian masa demi masa.

J ika kita perhatikan, tatkala Muhammad rncnyisihkan dinnya di gua
Hira , rnenilik keindahan ciptaan, lalu kua bandingkan dengan kehidupan
orang-orang Zahid dan Abid, yaitu ahli-ahli Tasauf yang datang kcmudian.
dapatlah kita dcngan mudah rnelihat persamaan kehidupan mercka dengan
kehidupan Nabi. Dan dapatlah kita menyesuaikan jalan yang kita ternpuh
dengan latihan dan perjuangannya dan pcrasaan yang memenuhi jiwanya
kepada hidup kcrohanian yang SUCI, terlepas dari segala pcngaruh yang telah
dimulai olch Nabi Muhammad Saw itu, Ke mana jua pun mereka menolch,
tersimbah di hadapan rncrcka tirai kebenaran. Mereka telah mencapai
kekayaan yang tidak dapat dinilai dengan apa jua pun, yaitu kekayaan
Ma'rifat, kckayaan kenal akan Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Esa.
Mercka pcrnah mcmbaca dan merasa, apa yang tclah pcrnah dibaca dan
dirasa olch Nabi yaitu nama Tuhan Yang Maha Mulia; yang mengatart
dengan qalum. mengajari manusia apa mereka yang tidak tahu.

Kita pun scnanuasa Juga rnelihat atau membaca, bahwa pemah tcrgehncir
kaki rncreka, terpcrosok, tetapi hal uu udak. kita scsalkan, rnereka kita PU)I,

karena sucmya tujuan yang hcndak mereka tcrnpuh. Dan jiwa mercka penuh
dcngan kcrinduan, nndu dan dendarn dan cmta. Maka adalah scluruh latihan
pcrjuangan yang pcrnah rncrcka tcmui dan scluruh cabang-cabang Thariqat
Shufiyah yang bcraneka warna itu, udak lam hanya satu soal yang bcrcdar (II
sckitar hubungan manusia dcngan Alarn dan dcngan Allah.

Dalarn sejarah hidup kcroharuan yang tclah bcrusia ernpat belas abad 101,

banyak pula bcliau-bcliau bcrtemu dcngan anaxir-anasrr yang lam scpcru
pusaka Persia dan Hindu. Filsafat Yunaru atau Maschi, ICWPI scrnuanya uu
hanyalah laksana angrn lalu Behau udak kuasa mcnghilangkan pokoknya
yang ash. Schab pokoknya yang salud adalah scjarah hidun (Biografi i. dan
jiwa-jiwa yang besar-bcsar dalarn Islam nu.

Kna mgin mcnguraikan hrdup kcrohaman yang tclah ditcmpuh olch
Nabi-nabi dan sahahat-sahahatnya dan <umbcr-xurnbcr rcnaganya yang turnbuh
kcrnudian. dan mgrn juga Illclllbandlfl)!karlll~ J dcngan ajaran-ajarannya ~ang
lam tadi. xchmgga kua dapat rncmpunyat p.mdangan yang indah dan pcnuh

Yahudi). Tamin Al Dary (berasal dari pemeluk agama Nasrani). Abu Zar AI
Giffari (yang terkenal dengan sosialisme). Huzaifah bin Al Yaman (yang
terkenal dengan keahliannya menerka sifat-sifat manusici (psikiater) dan Mas'
ab bin Amir. Pendeknya banyak lagi yang lain dengan keistimewaannya
masing-masing. Semua kehidupan mereka itu dapat dihitung sebagai benih-

..benih pertama yang tumbuh berbunga dan berbuah banyak, yang menimbulkan
hidup kerohanian dengan subumya, bercabang dan beranting, tersemai dan
merata, dilanjutkan oleh Tabi'in (pengikut mereka), dilanjutkan oleh orang
kemudian masa demi masa.

Jika kita perhatikan, tatkala Muhammad menyisihkan dirinya di gua
Hira., menilik keindahan ciptaan, lalu kita bandingkan dengan kehidupan
orang-orang Zahid dan Abid, yaitu ahli-ahli Tasauf yang datang kemudian,
dapatlah kita dengan mudah melihat persamaan kehidupan mereka dengan
kehidupan Nabi. Dan dapatlah lata menyesuaikan jalan yang kita tempuh
dengan latihan dan perjuangannya dan perasaan yang memenuhi jiwanya
kepada hidup kerohanian yang suci, terlepas dari segala pengaruh yang telah
dimulai oleh Nabi Muhammad Saw itu. Ke mana jua pun mereka menoleh,
tersimbah di hadapan mereka tirai kebenaran. Mereka telah mencapai
kekayaan yang tidak dapat dinilai dengan apa jua pun, yaitu kekayaan
Ma'rifat, kekayaan kenai akan Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Esa.
Mereka pemah membaca dan merasa, apa yang telah pemah dibaca dan
dirasa oleh Nabi yaitu nama Tuhan Yang Maha Mulia: yang mengajari
dengan qaLam, mengajari manusia apa mereka yang tidak tahu.

Kita pun senantiasa juga melihat atau membaca, bahwa pemah tergelincir
kaki mereka, terperosok, tetapi hal itu tidak kita sesalkan, mereka kita puji,
karen a sucinya tujuan yang hendak mereka tempuh. Dan jiwa mereka penuh
dengan kerinduan, rindu dan dendam dan cinta. Maka adalah seluruh latihan
perjuangan yang pemah mereka temui dari seluruh cabang-cabang Thariqat
Shufiyah yang beraneka warna itu, tidak lain hanya satu soal yang beredar di
sekitar hubungan manusia dengan Alam dan dengan Allah.

Dalam sejarah hidup kerohanian yang telah berusia empat belas abad ini,
banyak pula beliau-beliau bertemu dengan anasir-anasir yang lain seperti
pusaka Persia dan Hindu, Filsafat Yunani atau Masehi, tetapi semuanya itu
hanyalah laksanaangin lalu. Beliau tidak kuasa menghilangkan pokoknya
yang asli. Sebab pokoknya yang sahid adalah sejarah hlduD (Biografi), dari
jiwa-jiwa yang besar-besar dalam Islam iw.

Kila ingin menguralkan hidup kerohanian yang telah ditempuh oleh
Nabi-nabi dan sahabat-sahabatnya dan sumber-sumber tenaganya yang tumbuh
kemudian, dan ingin juga membandingkannya dengan ajaran-ajarannya yang
lain latli, sehingga kiLa dapat mcmpunyaipandangan yang indah dan penuh
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Di xitulah timhulnya pcrbincangan tcntang kcjadian lsra dan Mi'raj. Dia
scdang udur dl rumah Urnrnu Haruk di Mckkah, Urnmu Haruk ialah Hmdun,
anak pcrcmpuan dan pamannya Abu Thalib, Kala sctengah nwayat dia
scdang tidur di dckat Ka'bah. Tiba-uha tcrjadilah bra' dan \1I'raJ lIU. Beliau
tcrbang rnelayang ke Baiul Maqdrs dan tcrus kc langit kctujuh patalanya,
terus kc Sidratil Muruaha.

Walaupun tumbuh perukaian faharn sciak Laman sahabat-sahabat sendiri,
sampai sckarang, apakah Isra' dan MI'raJ uu dengan tubuhnya, atau hanya
rohanmya saja, narnun satu pcrkara sudahlah tcrang. Yaitu walapun Mi'raj itu
misalnya hanya dcngan rohaninya <aja. lIU pun adalah satu rnu'jizat besar,
yang tidak sernbarang jrwa dapat rncningkat kc sana. Jiwa seperti inilah yang
dikatakan lsa AI Masih sanggup mcrnindahkan gunung.

Kita percaya. sepcru Abubakar pun percaya. rnernang beliau naik ke
langit kciujuh pctalanya. Mcmang didcngarnya gcrak-gerik bunyi Qalarn, 2)
keuka mcnulis di Luh Mahfuzh, I) dan itu bukan rnirnpibukandongcng. Jika
kita rncndustai uu, arunya ialah I1lCndUSWI seluruh ke-Nabiannya dan ke
Rasulannya, dan rncndustai agama im sama sekali.

Tctapi di sarnping golongan tcrbesar di zaman yang lalu mempereayai
Mi'raj itu dcngan tubuh, udak kurang pula kckayaan pcrasaan dari orang yang
rncmpcrcayai MI'raJ dcngan rohani itu,

Jiwa bcsar adalah rncndckati Tuhan, dan bcroleh serpih Nur hidayat dari
Tuhan. Jiwa bcsar y~lIl~dcmik ran. harnpir udak tenkat uleh zaman dan tidak
terkunukuug ok h tL'lIlp"t HagIn) a tcrbuka rahasra dan hijab seluruh alam,
bcrkat auugcrah dan iz it: Tuhan.

lrulah xalah satu tcladan dart bum yang bcraliran Tasauf (rnisuk ) Islam!

asyrk akan hidup kcroharuan )~111~ -angat kua pcrlukan dl zaman sckarang
Illl.
asyik alean hidup kerohanian yang sangat kita perlukan eli zaman sekarang
ini.

Di situlah timbulnya perbincangan tentang kejadian Isra' dan Mi'raj. Dia
sedang tidur di rumah Ummu Hanik eli Mekkah. Ummu Hanik ialah Hindun,
anale perempuan dari pamannya Abu Thalib. Kata setengah riwayat dia
sedang tidur di dekat Ka'bah. Tiba-tiba terjaelilah Isra' dan Mi'raj itu. Beliau
terbang melayang ke Baitil Maqdis dan terus ke lang it ketujuh patalanya,
terus ke Sidratil Muntaha.

Walaupun tumbuh pertikaian faham sejale zaman sahabat-sahabat sendiri,
sampai sekarang, apakah Isra' dan Mi'raj itu dengan tubuhnya, atau hanya
rohaninya saja, namun satu perkara sudahlah terang. Yaitu walapun Mi'raj itu
misa!nya hanya dengan rohaninya saja, itu pun adalah satu mu'jizat besar,
yang tidale sembarang jiwa dapat meningkat ke sana. Jiwa seperti inilah yang
dikatakan lsa Al Masih sanggup memindahkan gunung.

Kita percaya, seperti Abubakar pun percaya, memang beliau naik ke
langit kemjuh petalanya. Memang didengarnya gerak-gerik bunyi Qalam, 2)
ketika menulis eli Luh Mahfuzh, 3) dan itu bukan mimpibukandongeng. Jib
kita mendustai itu, artinya ialah mendustai seluruh ke-Nabiannya dan ke-
Rasulannya, dan mendustai agama ini sarna sekali.

Tetapi di samping golongan terbesar di zaman yang lalu mempercayai
Mi'raj itu dengan tubuh, tidale kurang pula kekayaan perasaan dari orang yang
mempercayai Mi'raj dengan rohani itu.

Jiwa besar adalah mendekati Tuhan, dan beroleh serpih Nur hidayat dari
Tuhan. Jiwa besar yang demikian, hampir tidak terikat oleh zaman dan tidale
terkungkung oleh tempal. Baginya terbuka rahasia dan hijab seluruh alam,
berkat anugerah dan izin Tuhan.

Inilah salah satu teladan dari kaum yang beraliran Tasauf (mistik) Islam!
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Pernah habis harta-bcndanya schingga kain yang dipakainya saja. keuka
datang orang rniskin rnernmta bantu. Pcrnah Juga sepadang karnbing yang
dihadiahkan orang untuknya di waktu Ashar. rnaka scbelum Maghrrh tclah
habis dibagi-bagrkannya, ...chingga kctahuan kcmudian bahwa yang akan
dimasak istrinya til rumah udak ada'

Pernah datang kcpadanya Mal.ukat Jibr rl rncnany ai rnanakahbcliau yang
sub, apakah rncnjadi scorang :"'ahl yang kay a ra)" -cbaga: Sulaunan. aWL

yang amat scngsara hidupnya sch;lgal Ayyub. Bchau mcnjawab bahw a bcluu
lebih suka lapar schari. kcnyang <chan. Diw aktu lapar SUPJya bcliau sangguj
rnclakukan shabar . dan III ·...aktu kL'n)Jllg \UP3);1 1..:IIJU scmpat mc lakukar
svukur .

II

"Thaha! Tidaklah Kami turunkan (!wan tru supaya membuatmu jadi
sengsara'" - (Sural Thaha mat I)

KEHIDUPAN Nabi Muhammad Saw nu adalah bahan yang kaya sekaJi
bagi penulis sejarah. Beberapa orang ahli tarikh tclah rncnulis buku yang
leba! menguraikan kehidupan Nabi sebagai scorang Kepala Pcrang, Pcmbuka
Negeri. Dan penulis lain menguraikan pula bagairnana kehidupan Nabi
sebagai seoraug yang menitik-beratkan pandangan hidup kepada kerohanian.
Palcaiannya yang arnat scderhana, makanannya yang hanya sekerat ron atau
sebiji lamar diiringi seteguk air, dan ibadatnya, dan bangunnya tengah
rnalarn, dan pemah juga rnenangis dalam mclakukan scmbahyang, scmuanya
adatah kehidupan Ideal, yang arnat dirindui olch ahh-ahh Tasauf. Schingga
Nabi pemah-disindir Tuhan di dalarn Quran .

HAL IHWAL NABI DAN PERKATAA:'IoiNYA \IEN<a-:NAI UIOUP
KEROHANIA'I

BAB IIBAB II

HAL IHWAL NABI DAN PERKATAANNYA MENGENAI HIOUP
KEROHANIAN

KElDDUP AN Nabi Muhammad Saw itu adalah bahan yang kaya sekali
bagi penulis sejarah. Beberapa orang ahli tarikh telah menulis buku yang
tebal menguraikan kehidupan Nabi sebagai searang Kepala Perang, Pembuka
Negeri. Dan penulis lain menguraikan pula bagaimana kehidupan Nabi
sebagai seorang yang menitik-beratkan pandangan hidup kepada kerohanian.
Pakaiannya yang amat sederhana, makanannya yang hanya sekerat roti atau
sebiji tamar diiringiseteguk air, dan ibadatnya, dan bangunnya tengah
malam, dan pemah juga menangis dalam melakukan sembahyang, semuanya
adaJah kehidupan Ideal, yang amat dirindui oleh ahli-ahli Tasauf. Sehingga
Nabi pemah-disindir Tuhan di dalam Quran :

-l. L "0,,, \ ,,,,., "'''' '0/."""-

ffY (!)J~·'~51~\~\.:J Y 'L:CD~
'Thahn! Tidaklah Kami turunkan Quran ini supaya membuatmu jadi

sengsara!" - (Surat Thaha ayat J).

II

Pemah habis harta-bendanya sehingga kain yang dipakainya saja, ketika
datang orang miskin meminta bantu. Pernah juga sepadang kambing yang
dihadiahkan orang untuknya di waktu Ashar, maka sebelum Maghrib telah
habis dibagi-bagikannya, sehingga ketahuan kemudian bahwa yang akan
dimasak istrinya di rumah tidak ada!

Pernah datang kepadanya Malaikat Jibril menanyai manakah beliau yang
suka, apakah menjadi seorang Nabi yang kay a raya sebagai Sulaiman, atau
yang amat sengsara hidupnya sebagai Ayyub. Beliau menjawab bahwa beliau
lebih suka lapar sehari, ken yang sehari. Diwaktu lapar supaya beliau sangguf
melakukan shabar, dan di waktu kenyang supaya beliau sempat melakukar
syukur.
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"Kulau engkau melthat ada orang yang zuhud terhadap dunia, dekatlah
lia. ltulah orang yon>: telah diturunkan Tuhan hikmat kepadanya". (Abu
Ya'laa).

"Apabtlu Tuhan Allah. menghendaki seorung hamba-Nya menjadi orang
baik, diberinvalah [aham akan rahasia agama. ditimbulkan-Nya .zuhud
terhudap dunia dan dibcri-Nva anugerah dapat memandang yang grub dan
a/a dirinva sendiri " (Ba.haqn.

VII

"Zuhudlah terhadap dunia .. supava luhan "10'. .ntatn.u. Dan Z'!l..·...:' .':

pada vang ada di tangan IIWnlHW. supava mllnusia pun r inta .oun engkau".
(Ibnu Majah. Thabranz. Baihaqu. . (4).

VI

"Sabda bcliau pula' "Dcmt Allah. sava mcmahon ampun kepada Tuhan
Allah dulum sehart lema/am. tidak kurang dart tuju]: puluh kali .. (Bukhari).

Dan kchidupan ~;lIlg dcnukian beliau anjurkan pula kepada umrnatnya.

Kata Ahyah Juga' "Padu scpuluh \un;.: akhir dan bulan Ramadhan,
I('IUIJ/ali brltuu mcluk ukun 1'11<1"( di mesud. sampcu kepada masa wafainya".
I l nriwuvatkan olen Ahll ll ur.urah i.

IV

AI'~;lh bcrk.ua
Ada/ali Nab: SUI' lrang un scmbuhvani; ITlJ.J/ilnI IQiyamul Lail ), sehing ga

telah kclihatan bcn ekuk kukinva Maka brrkatala}: aku kepadanya "Gerang
WI apakah scbabnva va Utusan Iuhan, maka IWJfI sekuat tnt beribadat,
padahal Allah telah bcrian« .ikan mcngumpuru kcsalahan lUan. baik yang
tclah trrdahulu u/(w \un, terkemudian ).. Lalu bcliau menta ....ab "Apakah
.Iaw tidal: akun suku mcniudi seor ang humb.t Allah yang bersyukur?"
IRukhuri dew .\.1U..\ /1111)

IIIIII
Aisyah berkata :
Adalah Nabi Saw bang un sembahyang malam (Qiyamul Lail). sehingga

telah kelihatan benf(kak kakinya. Maka berkatalah aku kepadanya.' "Gerang-
an apakah sebabnya ya Utusan Tuhan. maka tuan sekuat ini beribadat.
padahal Allah telah berjanji akan mengampuni kesalahan tuan. baik yang
telah terdahulu atau yang terkemudian?" Lalu beliau menjawab .' "Apakah
saya tidak akan suka menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur?"
(Bukhari dan Muslim).

IV
Kata Aisyah juga: "Pada sepuluh yang akhir dari bulan Ramadhan.

tetaplah beliau melakukan i'tiqaf di mesjid. sampai kepada masa wafatnya".
(Diriwayatkan oleh Abu Hurairah).

V

"Sabda beliau pula: "Demi Allah. saya memohon ampun kepada Tuhan
Allah dalam sehari semalam. tidak kurang dari tujuh puluh kali.; (Bukhari).

Dan kehidupan yang demikian beliau anjurkan pula kepada ummablya.

VI
"Zuhudlah terhadap dunia. supaya Tuhan mencilltaimu. Dan zuh.ud.!.:1h

pada yang ada di tangan manusia. supaya manusia pun cznfa akan engkau".
(lbnu Majah, Thabrani, Baihaqi). - (4).

VII
"Apabila Tuhan Allah. menghendaki seorang hamba-Nya menjadi orang

baik. diberinyalah faham akan rahasia agama. ditimbulkan-Nya .zuhud
terhadap dunia dan diberi-Nya anugerah dapat memandang yang gmb dan
cela dirinya sendiri." (Baihaqi).

"Kalau engkau melihat ada orang yang zuhud terhadap dunia. dekatlah
iia. ltulah orang yang telah diturunkan Tuhan hikmat kepadanya". (Abu
Ya'laa).
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"ILI/UJl mall/II/(J, i>,'fi,ijl/>,Iii,ih kl1'll,l,1 4.lai! dun moh.inluh am{'un

J...c/,uda-'\\,I Huh« ,1.I,Ul\,1 ,1"'.1 <cn.itrt bcriuub.u i.."V.,:d-.\'\a /I)() kalt schuri
(Muslun t

XII

"l'clthurul.unlah !),Itiu Allah: m,II,I\,1 akun lnr.Itrt I iu: ill hadapan
en 1,'/';',1" /11 (U: iu h pud.: :\ ii,11I til II ak:14 ti,I/,1I1l k,' ,('/,I/)Un, 111/)(/\11 Vl,1 ingot
ak.an lika« .II 1\uktu (11,'/';'11/1 kcscmpitan K,'/uhw/,lh huh" II 'I{)(I \Ufl.l,' tidak
mcnvul ahkun l'IlI,:/..UII, u dakluh akun mt'llll>I'IIIILIII cnvk.iu. dan <If'a yang
/I/('lIlh(':U/k,1II l'11duu, tuiukluh Ilkan mcnvuluhkan IIll,'kel/l Dun krtaluulah
bahwasanva kcmcnanvun adalah bcscrta kcsubaran, dan bahwasanva pintu
kdapalll,'UfI tcrtiuku taluh /vlf('1111 krs II IlIllII , dim bahw asanva bersamavama
dcnvun kcsusahan scn,lIl1l1ll,1 adu kcmudahun " t Thurrnudz n

\1

['('l1l1lllall .lirt udulu}: salut: 111114sudu: dart l mun, Alhamdulillah adalah
mcmcnulu akun dUIIII umbungun ml:1l1l Subhunullah dun Alhamdulillah
mcmenuhi apa d. antura /el'lgII dan bumt Sembahvunv adalah cahava (Nun,
scdek ah .iduluh It'f,UZ, «b ur iiun , .iun .ubar .tdulu}: kn cmcrlun ean,"

(Dirawikan orch Muslinu

x

Dil/ilm (IWIII lIadlls Qud.\\ beluia ocrkutu Juhan Allah brrkata
"Barungstapa \Iln" memusuht salah scorung dart wali-Ku, uulah orallg yang
numakiumkan /'I'fun~ urhadap AA:U. Dan tidaklah ada sutu (am untuk
mcndckutkan dirt k,'{)ad,J' A: II, \alll,' lebih K1I.lukLJIdUf!J>,JdJ.J mengerjakun a{J<J

\Iln,!! Kupcrintalikan Dun udakluh hrrhcnti hambu-K U mcndekatkan dirt
kcpadu-Ku dCIl.I,',JfI bcrbuut pckrr taan \eJfl_l,' nawatt I~) IClunxxa Akll pun
mOl,IIlIUl diu, dun apabil« ,-Uu tclali m,'nllnlalfl\a, Akulah vang mcnjadi
pcndcnear annv a sek cul:« III ml'nl1t'nl,'Uf Dan Akulah vang mrniadi
pcnglihatannva srkcuka dia mclihat [Jail Akulal: mng mcntadi wngannya
sckcuka diu mcmukul . DUll AJ...II/aiz \unl,' mrniadi kakinva untuk dia bcrjalan
Dan apulnl« dill mcmohon kepuda-Ku, AJ...u her, diu D'1n hi/amana dia
lurlindunv krpada-Ku, Akll pcrlindunv: du, " (Diru« ikan olch Bukharit.

IXIX

Dalam suatu Hadits Qudsy beliau berkata: Tuhan Allah berkata:
"Barangsiapa yang memusuhi salah seorang dari wali-Ku. itulah orang yang
memaklumkan perang terhadap AKU. Dan tidaklah ada satu cara untuk
mendekatkan diri kepada-Ku. yang lebih Kusukai daripaOO mengerjakan apa
yan!? Kuperintahkan. Dan tiOOklah berhenti hamba-Ku mendekatkan diri
kepada-Ku dengan berbuat pekerjaan yang nawafi (5) sehingga Aku pun
mencintai dia; dan apabila Aku telah mencintainya. Akulah yang menjadi
pendengarannya seketika ia mendengar. Dan Akulah yang menjadi
penglihatannya seketika dia melihat. Dan Akulah yang menjadi tangannya
seketika dia memukul. Dan Akulah yang menjadi kakinya untuk dia berjalan.
Dan apabila dia memohon kepada-Ku. Aku beri dia. Dan bilamana dia
berlindung kepada-Ku. Aku perlindungi dia." (Dirawikan oleh Bukhari).

X

Pensucian diri adalah salah satu sudut dari Iman. Alhamdulillah aOOlah
memenuhi akan daun timbangan mizan. Subhanallah dan Alhamdulillah
memenuhi apa di antara langit dan bumi. Sembahyang adalah cahaya (Nur) ,
sedekah adalah terang (burhan) dan sabar adalah kecemerlangan."
(Dirawikan oleh Muslim).

XI

"Peliharakanlah pada Allah, niscaya akan berdiri Dia di hadapan
engkau. Ingatlah pada Allah di waktu dalam kegelapan, supaya Dia ingat
akan iikau di waktu engkau kesempitan. Ketahuilah bahwa apa yang tidak
menyalahkan engkau. tidaklah akan membetulkan engkau. dan apa yang
membetulkan engkau, tidaklah akan menyalahkan engkau. Dan ketahuilah
bahwasanya kemenangan adalah beserta kesabaran. dan bahwasanya pintu
kelapangan terbuka ialah k.arena kesulitan. dan bahwasanya bersama-sama
dengan kesusahan senantiasa ada kemudahan." (Thurmudzi)

XII

"Wahai manusia. bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun
kepada-Nya. Bahwasanya aku sendiri bertaubat kepada-Nya 100 kali sehari.'·
(Muslim)
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"'\//,111/1111111<1, humba 1111 III1'III"honLIII /.:.I',ll'h,I/<l1I badan dan 11'l;uh dan
11'111,1 111<'1111111£11.,;':,w, dan bcrliudt dan rcla IIlI'nl'rllIlu ketcntuan ('lIl;k<lI4,"

( Al-Brvar dan Thabranu.

X\,I

"Alluhumma, jadtkantan a/.:.14ini lSIWl('I'U dengun ilmu, hiaslah aku
dengun lapang dada, muliakanlah kiranvu akan daku dengan (II</I\'a, dan
indahkan uku dcngan k('\I'III.I(IIII," (Rafi'ic ).

X\,

''A llahumma , jadtk anlun hamba 1111 sror ang hamba yang svukur ,
jadikanluh hamba 1111 scorang hamba yang sabar' Jadikanlah hamba 1111 kecil
dt IIUIIU-Afu, tctupi besur til mala IIU1IIUSliI," (Hadits Hasari.dikcluarkan oleh
AI-HI/Jri,

XI\,

". \/I,/IIIIIIIIIIU, \ U Tulumk II' Kcpad« l.nvkaulah' <ILl menverahkan diriku,
kl'l',/ci<l lnvkuulah aku nunumpuhkun kepcr, ,/\,1<111, kcpada Engkaulah aku
bertaw <lU,II, kcpada I:ng/.:.aul<lh lIXU akan mcnuju, d,1II dengan Engkuulan
aku .nclawan segcnap pcnghalangku."

"Allahumma, scsungguhnva aku bcrlindung Dcngun Maha Kcmuluiun
Mu. 'liada Tuhan, hunvaluh Engkau, janganlah aku dikece .....akan, Engkaulah
Yang llidup dun iidak ITWII-IIUIIl, padahu! lin dan munusia mali," (Bukhari
dan Muxlun i.

XIII

Kcmudiau uu man kua ulik pula bcbcrapa macam doa yang scnanuasa
bchau ucapkan. dan kcmudiannya mcnjadi "" ind yang baik bagi kerohanian
1,;1,1111

Kemudian itu mari kita tilik pula beberapa macam do'a yang senantiasa
beliau ucapkan, dan kemudiannya menjadi wirid yang baik bagi kerohanian
Islam. .

XIII

"Allahumma. ya Tuhanku! Kepada Engkaulah aku menyerahkan diriku.
kepada En/?kaulah aku menumpahkan kepercayaan. kepada Engkaulah aku
tJertawakkal, kepada Engkaulah aku akan menuju, dan den/?an Engkaulah
aku melawan segenap penghalangku."

"Allahumma. sesungguhnya aku berlindung. Dengan Maha Kemuliaan-
Mu. Tiada Tuhan. hanyalah Engkau, janganlah aku dikecewakan, Engkaulah
Yang Hidup dan tidak mati-mati, padahal jin dan manusia mati." (Bukhari
dan Muslim).

XIV

"Allahumma. jadikanlah hamba ini seorang hamba yang syukur,
jadikanlah hamba ini seorang hamba yang sabflr!Jadikanlah hamba ini kedl
di mata-Mu. tetapi besar di mata manusia.· (Hadits Hasan" dikeluarkan oleh
AI-Bizar).

XV

"Allahumma, jadikanlah aku lnt lstimewa dengan ilmu, hiaslah aku
dengan lapang dada. muliakanlah kiranya akan daku dengan taqwa. dan
indahkan aku dengan kesehatan." (Rafi'ie).

XVI

"Allahumma, hamba ini memohonkan kesehatan badan dan teguh dan
terus menuju En5kau, dan berbudi dan rela menerima ketentuan Engkau."
(AI-Bizar dan Thabrani).
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Sufvan tun uyavnah bcrkata bahwa-anya All bin Abi Thalrh adalah ~an~
scbcsar-scbcsar sahabat dalam hidup zahid. {TrW", S\a[i'11' bcrkata "Bchau
adalah bcsar dalam zuhudnya dan orang yang /uhud 1111 tidaklah pcrduli akan
suatu apa jua pun sclarn Allah "Dan All bin Ahl Thalrh pcrnah bcrk.ua
"Dcngan sanar kita mcnghadapr s,'gala kcsukarun. Dan orang )allg ll'lll.1\
adalah pcnolong syetan "

Hidup kcronanian yang dcnukran 11IIbukanlah --.lJa urdapat 1';lda 'ahl
dan sahabat bexar yang bcre IIIpal IlU, bahkan tcrdapat Juga pad a '<Ihahal·
sahabat yang lain. Kchidupan Ahlus Sulfah yang .crkcnal uu rncnjad: <umber
percontohan bagi ahh-ahli zuhud yang datang dl bclak.mg. Ahlu-, Sultah
ialah sahabat-sahabat Nabi yang dibawa olch kq akutan dan kcrmanan.
datang kepada Nabi dan tur ut bcrjuang mcnc g akkan Agam;1 lsl.un.
diunggalkannya kampung halamanny a, anak dan I'lnnya dan harta bcnd.mva.
dan hidup bcrmandi cahaya w ahyu dl dekat 'ahl S~m Karcna bany ak

bilangannya, tcrpaksalah dibuatkan olch 'ahl -cbuah axr.uua Iii ,amplllg
rnesjid. untuk mereka (ham. Kchidup.m mcrckamcrcka JlU dij.mun olch
orang-orang kaya Madinah dan merck a pun duduk lah bcnbad,u dan
mcrnpcrdalam pcrasaan hulup kcrohaman til dal.un ;I,r;lIlI.1 Shull;lhn:;1 uu
Mcnurut kctcrangan Aha \a '1/1; A/ Ash,lhulll. ;I,bbh k.unu Shultah au ,If;tlig
orang yang hanya rncnampak satu tujuan sap, yauu kcbcnaran. :"lchmgga
tidak lagi terikat hall merck a pada scgala lahang-caNng ;Jl~IU Ar adh
(pcnghalang) apa JU3 pun.

Tax ada yang mcnmangi mercka bgl untuk mclakukan kcbakuau.
schmgga rncnjadi teladan hagl orang « Irang ~;mg ll'lah mclcpaxk.m dlfl ,tin
ikatan duma (Furuaraa) (h

Tidak ada ke luar ga dan t idak ada hart a dan scrnuanv a tidak
rnernbincangkan hall rnerck a dalam Ill,'nglllgal Allah Tidak merck a
bcrdukacua karcna tidak mcndapat dunia. dan yang mcnunhulk.m i:,'nil)Jfa
dalam hall rncrcka latah karcna kcb~ XIII baun. ,cb;lb : akin akan k,'lJlc'IWh':;I'I
di bclakang h.in

Nabi Muhammad Saw scndm sangat sa\ang kcpada mcrvk a dan
scnanuasa rnenziarahi rncrcka 01 tcmpat kcdraman mcrcka uu. KJUIIl kl'lu;lrg.1
bcliau pun sub pula akan mcrcka dan mcnzrarah: rncrcka pula.

l lasan bill Ali bill -\hl Thahb dun Ab.iullal: bin la'[ar kcrup kah b,'ruLilig
kc sana.

Banyak buur hikrnah yang kcluar dan mulut mcrcka. dan kl'lildup.11I
mercka yang scdcrhana dan J,'flllh llIuka IIll'reLI Illl'lIghadapl k,"t!lIUIi.
sr'-lIuan)a menank hall --.lhabal ,ah;I~.llll\a ~;'lIlg 1.1111 bU;ll Ibt;lT1g kl' klllp.l!
Ilu. Aklilak 1lll'll'ka Illlggl·!llIgg', \l·tllllgg.1 ,,'IllU.1 !lr.lIlg IlIglli Iil'll-lJk tlldup

Sufyan bin Uyaynah berkata bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah yang
sebesar-sebesar sahabat dalam hid up zahid. Imam Syaji'ie berkata : "Beliau
adalah besar dalam zuhudnya dan orang yang zuhud ini tidaklah perduli akan
suatu apa jua pun selain Allah. "Dan Ali bin Abi Thalib pernah berkata :
"Dengan sabar kim menghadapi segal a kesukaran. Dan. orang yang cemas
adalah penolong syetan."

Hidup keronanian yang demikian itu bukanlah saja terdapat pada Nabi
dan sahabat besar yang berempat im, bahkan terdapat juga pada sahabat-
sahabat yan5 lain. Kehidupan Ahlus Suffah yang !erkenal itu menjadi sumber
percontohan bagi ahli-ahli zuhud yang datang di belakang. Ahlus Suffah
ialah sahabat-sahabat Nabi yang dibawa oleh keyakinan dan keimanan,
datang kepada Nabi dan turut berjuang menegakkan Agama Islam.
ditinggalkannya kampung halamannya, anak dan istrinya dan harta bendanya,
dan hidup bermandi cahaya wahyu di dekat Nabi Saw. Karena ban yak
bilangannya, terpaksalah dibuatkan oleh Nabi sebuah asrama di samping
mesjid, untuk mereka diam. Kehidupan mereka-mereka itu dijamin oleh
orang-orang kaya Madinah dan mereka pun duduklah beribadat dan
memperdalam perasaan hidup kerohanian di dalam asrama Shuffahnya itu.
Menurut keterangan Abu Na 'im Al Asbahani, adalah kaum Shuffah itu orang-
orang yang hanya menampak satu tujuan saja, yaitu kebenaran. Sehingga
tidak lagi terikat hati mereka pada segala cabang-cabang atau Aradh
(penghalang) apa jua pun.

Tal< ada yang menntangi mereka lagi untuk melakukan kebalctian,
sehingga menjadi teladan bagi orang-orang yang telah melepaskan diri dari
ikatan dunia (FurQaraa) (7).

Tidak ada keluarga dan tidak ada harta dan semuanya tidak
membincangkan hati mereka dalam mengingat Allah. Tidak mereka
berdukacita karen a tidak mendapat dunia, dan yang menimbulkan gembira
dalam hati mereka ialah karen a kekayaan batin, sebab' yakin akan kemenangan
di belakang hari.

Nabi Muh~mmad Saw sendiri sangat sayang kepada mereka dan
senantiasa menziarahi mereka di tempat kediaman mereka itu. Kaum keluarga
beliau pun suka pula akan mereka dan menziarahi mereka pula.

Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Ja'far kerap kali berulang

ke sana.
Banyak butir hikmah yang kcluar dari mulut mereka, dan kehidupan

mereka yang sederhana dan jcrnih muka mcrcka menghadapi kcsulitan,
semuanya menarik hati sahabat-sahabatnya yang lain buat datang ke tcmpat
itu. Akhlak mereka tinggi-tinggi, schingga scmua orang ingin hendak hidup
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:\1.111 dlhalan~J pula J~JI Tuh.m 'Dan mcniadtkan A//(Jh akan langtt
",1/1 butru defl.,tllI ).,1";'O,,/f<ll1. ,tUII A.,I,i/... .ikun .iibcn xanjarun uap-uap diri
karcnu usahan v«. dun ttdukluh IIII'fd,1 .ikan tcraniava." t Ayat hcnkutnya
dal.un Sur;11 uu luga).

XIX

":lIII/kllh mcnvangka orani; '(111).: melukat nwu dengan bcrbuat janat .
huh" 1/ ludupnvu ukan Kumi scrupakan dengun orang yang beriman dan
bcrum.r! shalch ' Sufl/h sckalt pcr sangkaan 1111." (Sural Jatsiyah ayat 2 I).

,ch;I)!.11 mcrcka juga Yang palm!! tcmama lil aruara rnercka IIU ialah Abu
ll ur.ur ah

l.anraran kcdudukan Ahlus Sulfah im dalam nwayat kehidupan wham
Islam. maka ada jugalah orang yang mcngatakan bahwasanya kalimat Shuf;
dal.un 111111 Tasaut diambil dan pondokan Ahli Shuffah itu. Mcskipun pada
hakck.unya pcngamhilan uu udak bcguu tcpat.

l.arn dan mereka terscbutlah pcrkataan tcruang Tamin A/-D(Jry. Yaitu
<corang sahabat Nabt Saw yang dahulunya mcmcluk agama Nashrani dan
kcmudran pcrcaya kcpada Islam. Bcliau banyak sckah rnengcrjakan TahaJJud
Oil. Avat vang scnanuaxa drulang-ulangnya ialah

sebagm mereka juga. Yang palmg temama di antara mereka itu ialah Abu
Hurairah.

Lantaran kedudukan Ahlus Suffah ini dalam riwayat kehidupan rohani
Islam, maka ada jugalah orang yang mengatakan bahwasanya kalimat Shufi
dalam Imu Tasauf diambil dari pondokan Ahli Shuffah itu. Meskipun pada
hakekatnya pengambilan itu tidak begitu tepat.

Lain dari mereka tersebutlah perkataan tentang Tamin Al-Dary. Yaitu
seorang sahabat Nabi Saw yang dahulunya memeluk agama Nashrani dan
kemudian percaya kepada Islam. Beliau banyak sekali mengerjakan Tahajjud
(8). Ayat yang senantiasa diulang-ulangnya ialah :

"Apakah menyangka orang yang melukai jiwa dengan berbuat Janat.
bahwa hidupnya akan Kami serupakan dengan orang yang beriman dan
beramal shaleh? Salah sekali persangkaan itu." (Surat Jatsiyah ayat 21).

Alau dibacanya pula ayal Tuhan : "Dan menjadikan Allah akan langit
dan bwni dengan kebenaran. dan kelak akan diberi ganjaran tiap-tiap diri
karena usahanya. dan tidaklah mereka akan teraniaya." (Ayat berikutnya
dalam Sural ilu juga).
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Abu Zar AI Ghiffari pun adalah scorang perrumpm Rohani yang bcsar
sckali. Yang merneluk agama Islam terrnasuk orang yang permulaan, yang
keuka rnasuk Islam itu disiksa dan dianiaya. Tetapi kcislaman telah rnelckat
di haunya dan tidak dapat diungkai lagi. Keuka dilihatnya bahwa Mu'awiyar:
bin Abi Sufyan di negeri Syarn rnenjadi Gubcmur telah tertarik kepada
kemewahan hidup dan mengumpulkan haria rampasan, sehingga masyarakat
telah lupa aka" tuiuan Islam yang sejau dan tenggelam dalam kekayaan haria
benda. yang menyebabkan lalai beragama. rnaka dengan terang-tcrang beliau
telah menyanggah. Dan beliau bersedia diasingkan dari masyarakan olch
Khalifah Utsman bin 'Affan kc satu dcsa yang bcmama Ribzah karena
keyakinan bcliau yang sederrukian ItU.

Huzaifah bin AI Yaman dilukiskan kchidupannya itu oleh Abu Na'im
dernikian : "Pada lahir dia kelihatan hidup rniskin dan scngsara, tujuan
hidupnya hanya dua perkara. Pertarna lurus mcnuju Tuhan (Inabah)-(9) dan
kedua mcnyelidiki diri sendiri danrncnycsali dosa."

Kadang-kadang sampailah kchidupan Zuhud itu kcpada puncaknya.
sehingga nyaris keluar dar I garis tuntutan Islam. Maka pada suatu masa
adalah Nabi Muhammad Saw mcmbcrikan khutbahnya yang sangat mendalarn
melukiskan tujuan akhirat yang mumi. Schmgga lantaran pcngaruh khutbah
itu ada sahabat yang bcrazam (10) udak hcndak kawin lagi. Dan setcngahnya
hendak bangun sembahyang Tahajjud scuap malam. Salman AI Faris pada
suatu malam Lidur di rumah sahabatnya Abu Darda'. Trap-nap Salman
terscntak dari udurnya, dilihatnya Abu Darda' rnasih duduk scmbahyang, dan
sembahyang, sehingga beliau tidak pcrgt bersama istrinya. Rupanya Abu
Darda' pun telah tcrtarik pula oleh hidup dcmikian. Tctapi Salman mernbaruah
kelakuan sahabatnya itu. Janganlah kcinginan diri scndiri saja yang
diperturutkan. hendaklah ingat pula istri. Adapun Salman scndiri, dia Lidur
enak lebih dahulu. Sctelah sepcrtiga malarn, baru dia bangun.

Besoknya hal ini disarnpaikannya kcpada Rasulullah Saw. Mendcngar
hal ini, dikumpulkannyalah sahabat-sahabatnya ItU dan bcliau berpidato,
bahwasanya semuanya ini rncrnpunyai hak alas diri kita. Hak Tuhan mcsti
kita bayar, hak istri pun rnesu leila bayar. dan hak mala buat tidur pun rncsti
leila bayar. Aku sendiri - kala Nabi - Icbih shaleh dan taqwa. Tetapi aku
bayarkan hak-hak itu dengan sebaik-baiknya. Adapun maksud sctengah tuan
tuan hendak puasa setlap hari, tidaklah baik, dan rnaksud hendak sembahyang
sctiap malam tidaklah baik. Dan hidup tidak beristri. bukanlah ajaran
Sunnahku (II). Barangsiapa yang meninggalkan Sunnahku itu bukanlah
tergolong umatku",

Kalau tidak dilerai dengan ItU.maulah rnereka mcmpcrturutkan kala hati
yang dcrnikian tcrus-tcrusan.

Abu Zar Al Ghiffari pun adalah seorang pemimpin Rohani yang besar
sekali. Yang memeluk agama Islam termasuk orang yang permulaan. yang
ketika masuk Islam itu disiksa dan dianiaya. Tetapi keislaman telah melekat
di hatinya dan tidak dapat diungkai lagi. Keuka dilihatnya bahwa Mu'awiyah
bin Abi Sufyan di negeri Syam menjadi Gubemur telah tertarik kepada
kemewahan hidup dan mengumpulkan harta rampasan. sehingga masyarakat
telah lupa akaR tujuan Islam yang sejati dan tenggelam dalam kekayaan harta
benda. yang menyebabkan lalai beragama. maka dengan terang-terang beliau
telah menyanggah. Dan beliau bersedia diasingkan dari masyarakan oleh
Khalifah Utsman bin 'Affan ke satu desa yang bemama Ribzah karena
keyakinan beliau yang sedemikian itu.

HuzaiJah bin Al Yaman dilukiskan kehidupannya itu oleh Abu Na'im
demikian : "Pada lahir dia kelihatan hidup miskin dan sengsara. tujuan
hidupnya hanya dua perkara. Pertama lurus menuju Tuhan (Inabah)-(9) dan
kedua menyelidiki diri sendiri danmenyesali dosa."

Kadang-kadang sampailah kehidupan Zuhud itu kepada puncaknya.
sehingga nyaris keluar dari garis tuntutan Islam. Maka pada suatu masa
adalah Nabi Muhammad Saw memberikan khutbahnya yang sangat mendalam
melukiskan tujuan akhirat yang mumi. Sehingga lantaran pengaruh khutbah
itu ada sahabat yang berazam (10) tidak hendak kawin lagi. Dan setengahnya
hendak bangun sembahyang Taha.ijud setiap malam. Salman Al Faris pada
suatu malam tidur di rumah sahabatnya Abu Darda'. Tiap-tiap Salman
tersentak dari tidumya. dilihatnya Abu Darda' masih dudule sembahyang. dan
sembahyang. sehingga beliau tidak pergi bersama istrinya. Rupanya Abu
Darda' pun telah tertarik pula oleh hidup demikian. Tetapi Salman membantah
kelakuan sahabatnya itu. Janganlah keinginan diri sendiri saja yang
diperturutkan. hendaklah ingat pula istri. Adapun Salman sendiri. dia tidur
enak lebih dahulu. Setelah sepeniga malam. baru dia bangun.

Besoknya hal ini disampaikannya kepada Rasulullah Saw. Mendengar
hal ini. dikumpulkannyalah sahabat-sahabatnya itu dan beliau berpidato.
bahwasanya semuanya ini mempunyai hak atas diri kita. Hale Tuhan mesti
kita bayar. hak istri pun mesti kita bayar. dan hal< mata buat tidur pun mesti
kita bayar. Aku sendiri - kata Nabi - lebih shaleh dan taqwa. Tetapi aku
bayarkan hak-hak itu dengan sebaik-baiknya. Adapun maksud setengah tuan-
tuan hendak puasa setiap hari. tidaklah baik. dan maksud hendak sembahyang
setiap malam tidaklah baik. Dan hidup tidak beristri. bukanlah ajaran
Sunnahku (11). Barangsiapa yang meninggalkan Sunnahku itu bukanlah
tergolong umatku".

Kalau tidak dilerai dengan itu. maulah mereka memperturutkan kata hati
yang demikian terus-terusan.
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"Sesungguhnyaorang yang beriman itu ialah orang yang apabila disebut
nama Allah. menyeruhlah hati mereka dan hila dibacakan ayat Tuhan
menambah akan Iman mereka. dan kepada Tuhan mereka bertawakkal,"
(AI Anfal ayat 3).

xx

Apa sebabdernikian?
Itu bukanlah pcngaruh dan yang lain. rnclainkan karena pcngaruh dari

rayuan Alquran itu sendiri dalam telinga orang yang budiman.
Bacaannya saja pun mernpengaruhi, kononlah isinya. Kononlah kalau

kita tahu bahasaArab. Sebagairnauatcrsebut dalarn Quran:

Apa sebab demikian?
Itu bukanlah pengaruh dari yang lain, melainkan karena pengaruh dari

rayuan Alquran itu sendiri dalam telinga orang yang budiman.
Bacaannya saja pun mempengaruhi, kononlah isinya. Kononlah kalau

kita tahu bahasa Arab. Sebagaimana tersebut dalam Quran:

xx

"Sesungguhnyaorang yang beriman itu ialah orang yang apabila disebut
nama Allah. menyerahlah hati mereka dan hila dibacakan ayat Tuhan
menambah akan Iman mereka: dan kepada Tuhan mereka bertawakkal."
(AI Anfal ayat 3).
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Pcmbacaan itu tclah rncrnpcngarubi hidup mcrcka. sehingga mcrnbawa
bcbcrapa kcjadian. dan rncngantarkan pcnganut-pcngunutnya mcnuju bcbcra
pa ungkat kcscrnpurnaan nidup Dcnuk um \laslgnon. (*)

Maha guru dan pcnyclidik Masignon mcnyatakan bahwa ahli-ahli pcnye
lidik llmu Keislarnan (islamologic) masih saja bclum dapat rncnctapkan garis
besar pcrpaduan fikiran dalam masalah ini. Kata bcliau : Mcmpclajari pokok
ambilan Tasauf Islam. sampai sckarang ahli-ahli pcnyclidik Ilmu Islam go
longan lama tertcgun menyelidiki scbab-scbab pcrsclisihan yang bcsar dalarn
kepercayaan kaum tasauf yang rncndasarkan kepcrcayaan kepada "Kcsatuan
Scgala" (Pantcismc, Wihdat ul WUJud \ dalarn puncak kcmajuannya dalam
Mazhab ahli Sunnah yang sahih. Oleh scbab IIU mcrcka bcrpcndapat bahwa
sanya Tasauf adalah rnazhab kcmasukan kc dalam Islam, diarnhil dan salah
satu; baik dari rna/han Ruhbaniut-i 12) yang ada (II Syarn (rnenurut pcndapat
Maha Guru Marx), atau dan mazhab Nco-Platonisrnc atau dan Zarasustra
Persia, atau dari Veda Hinduxtan uncnurut pcndapat Maha Guru Jones).
Tetapi Prof. Nickolson sanga: keras mcmbantah pcndapat yang mcngatakan
bahwa Mazhab Tasauf itu ajaran lain yang tcrmasuk ke dalam Islam. Kita
rncmpcrhatikan dengan scksarna bahwa sejak lahirnya agarna Islam kchidup
an Tasauf itu tclah timbul dalarn kalangan Muslirnin send in karcna mcmbaca
Quran dan Hadits.

Kupasan dan pcnyclidikan ahli-ahli pcngetahuan tentang asal-usul dan
pcngambilan tasauf Islarny, yang mcnganjurkan hidup kcrohanian itu; sampai
sckarang masih saja bclum sclesai. Berbagai pcndapat telah dikernukakan.
sctengahnya rnengatakan bahwa sumbcr pcngambilannya adalah sernata-rnata
agama Islam Quran dan Hadist. Dan banyak pula Oricrualis Barat berpcndapat
bahwa pokok pcngambilannya ialah ajaran Persia. atau Hindu. atau agama
Nasrani atau Filsafat Yunani. Dan ada yang berpendapat, sumbcr Tasauf
Islami ialah dari scmuanya itu.

I

PENYELIDIKAN AHLI-AHLI PENGETAHUAN
TENTANG TASAUF

HAH IIIBABIII

PENYELIDIKAN AHLI-AHLI PENGET AHUAN
TENTANG TASAUF

I

Kupasan dan penyelidikan ahli-ahli pengetahuan tentang asal-usul dan
pengambilan tasauf Islamy, yang menganjurkan hidup kerohanian itu; sampai
sekarang masih saja belum selesai. Berbagai pendapat telah dikemukakan,
setengahnya mengatakan bahwa sumber pengambilannya adalah semata-mata
agama Islam Quran dan Hadist. Dan banyak pula Orientalis Barat berpendapat
bahwa pokok pengambilannya ialah ajaran Persia, atau Hindu, atau agama
Nasrani atau Filsafat Yunani. Dan ada yang berpendapat, sumber Tasauf
Islami ialah dari semuanya itu.

Maha guru dan penyelidik Masignon menyatakan bahwa ahli-ahli penye-
Iidik I1mu Keislaman (Islamologie) masih saja belum dapat menetapkan garis
besar perpaduan fikiran dalam masalah ini. Kata beliau : Mempelajari pokok
ambilan Tasauf Islam, sampai sekarang ahli-ahli penyelidik I1mu Islam go-
longan lama tertegun menyelidiki sebab-sebab perselisihan yang besar dalam
kepercayaan kaum tasauf yang mendasarkan kepercayaan kepada "Kesatuan
Segala" (Panteisme, Wihdat ul Wujud) dalam puncak kemajuannya dalam
Mazhab ahli Sunnah yang sahih. Oleh sebab itu mereka berpendapat bahwa-
sanya Tasauf adalah mazhab kemasukan ke dalam Islam, diambil dari salah
satu; baik dari mazhab Ruhbaniat-(l2) yang ada di Syam (menurut pendapat
Maha Guru Marx), atau dari mazhab Neo-Platonisme atau dari Zarasustra
Persia, atau dari Veda Hindustan (menilfut pendapat Maha Guru Jones).
Tetapi Prof. Nickolson sangat keras membantah pendapat yang mengatakan
bahwa Mazhab Tasauf itu ajaran lain yang terrnasuk ke dalam Islam. Kita
memperhatikan dengan seksama bahwa sejak lahirnya agama Islam kehidup-
an Tasauf itu telah timbul dalam kalangan Muslimin sendiri karena membaca
Quran dan Hadits.

Pcmbacaan itu telah mempengaruhi hidup mereka, sehingga membawa
beberapa kejadian, dan mengantarkan penganut-penganutnya menuju bcbera-
pa lingkal kesempurnaan hid up. Demikian Masignon. (*)

(*) EnsikJopaedi Islam lcnlang ''Tasauf'
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:? "Juhan Allah adalah Nur i cahayai dari lungit dan bumi." (Sural
Nur (I\ilt .Fi)

Lldl adalah Nur uu mclipun dan ada pada scgala scsuatu, baik di langit
atau di hUIlII. atau dl mana sap.

XXII

/ "l idaklah (,1I1:J.:.cJU \<JIII: mrlrmpar keuka engkau melempar au. melainkan
Alluh-luh \(mg mrlcmpur " IAlAnfaal. ayat 17).

Mcnurut pcndap.u kaum shufi, ayat uu adalah dasar yang kuat sckali
dal.nn IlHtUpkcroharuan Bcbcrapa soal be-ar dalam ungkat-ungkat perjuang
all kchidupan dapat drsr:npulbn kc dalarn ayat 1111. Yang "rnclempar" bukan
lah Muhammad. mel.unkan Tuhan. Gerak dan gcnk tidaklah ada pada kita,
mcl.unk.m dan Allah <cmata-mara. Kita bcrgerak dalam kchidupan ini hanya
lah p;ld;1lalur bclaka lr.lak alb vang tcrjadi kalau udak izin Allah. Scorang
h.nnba Allah (kngall Tuhannva. hanyalah laksana scbuah Qalarn dalam
1;lllpn 'l'or;lIlg pl'rHIII' Mcnuh-, karcna dlgcrakkall saja. Yang dituliskan
ud.ik 1:1111lbrtpad;1 kdll'rHbk 'I pcnulis

XXI

KJUIIl xhuu nu scudm, atau golongan Islam yang tidak masuk kcdalam
xalah xatu lIla/hah kcrohanian yang rncmbantu pcndirian mereka, bcrkata
0;11]1.\;IS;II1)a pokok ambilan hidup kerohanian itu ialah agama Islam scndiri.
Pcrtama Ouran, kcdua Hadus ~aol Saw ItU sendiri. dan juga kehidupan para
sahabat-xahabatnya. Scbagaimana tclah dijclaskan lcbih dahulu tadi.

Bcbcrapa contoh cara pcngambilan

SUMBER KEISI.A\IA~

IIII

SUMBER KEISLAMAN

Kaum shufi itu sendiri, atau golongan Islam yang tidak: masuk kedalam
salah satu mazhab kerohanian yang membantu pendirian mereka, berkata
bahwasanya pokok ambilan hidup kerohanian itu ialah agama Islam sendiri.
Pertama Quran, kedua Hadits Nabi Saw itu sendiri, dan juga kehidupan para
sahabat-sahabatnya. Sebagaimana telah dijelaskan lebih dahulu tadi.

Beberapa contoh cara pengambilan.

XXI

1. 'Tidaklah engkau yang melempar ketika engkau melempar itu, melainkan
Allah-lah yang melempar." (Al-Anfaal, ayat 17).

Menurut pendapat kaum shufi, ayat ini adalah dasar yang kuat sekali
dalam hidup kerohanian. Beberapa soal besar dalam tingkat-tingkat perjuang-
an kehidupan dapat disimpulkan ke dalam ayat ini. Yang "melempar" bukan-
lah Muhammad, melainkan Tuhan. Gerak dan gerik tidaklah ada pada kita,
melainkan dari Allah semata-mata. Kita bergerak dalam kehidupan ini hanya-
lah pada lahir belaka. Tidak ada yang terjadi kalau tidak izin Allah. Seorang
hamba Allah dengan Tuhannya, hanyalah laksana sebuah Qalam dalam
tangan scorang penulis. Menulis karena digerakkan saja. Yang dituliskan
tidak lain daripada kehendak si penulis.

XXII

2. ''Tuhan Allah adalah Nur (cahaya) dari langit dan bumi." (Sural
Nur ayat 35).

Jadi adalah Nur itu meliputi dan ada pada segala sesuatu, baik di langit
atau di bumi, atau di mana saja.
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'Wahai orang-orang yang percava. kalau sekiranya kamu murtad dan
agama Allah. maka akan didatangkan Allah sualu kaum yang Allah cintai
dan mereka cinta pula kepada Allah. merendahkan diri bagi yang beriman,
megah bagi yang kafir, berjihad pada jalan Allah. dan tidak merasa gentar
kepada celaan orang yang mencela. Demikianlah karunia Allah yang
diberikannya kepada barangsiapa yang dikehendakiNya. dan Allah Maha
Luas dan Maha Mengetahui" (Sural Al Maidah, ayat 54),

XXIV

3, "Ke mana saja engkau berpaling, d, sanalah wajah Allah", (Sural
Baqarah, aya/ 115)

Pada kcdua ayat itu kaum shufi bcrpcgang kcras bahwasanya alam ini
adalah "Kcsatuan Sernesta", (Wahdat ul Wujud), atau "Kesatuan Kesaksian"
(Wihdat usy Syuhud). dan Allah uu Tajalli pada segenap makhluk-Nya.

Kaum shufi mcndasarkan kchidupan kcpada scrnata-rnata cinta. yaitu
cinta Allah kcpada makhluknya dan cinta makhluk kepada Tuhannya. SuaLU
ayat sangat mcreka pcgang dalam pcrkara ini,

XXIII

~ r v »>>« , , "",,,""9 4lJJ\ ~ III:.· \ -,.,..-~t;/' .~ r-=-' ~ _,.., -~\

3. "Ke mana saja engkau berpaling. di sanalah wajah Allah". (Surat
Baqarah. ayat 115).

Pada kedua ayat itu kaum shufi berpegang keras bahwasanya alarn ini
adalah "Kesatuan Semesta", (Wahdat ul Wujud), atau "Kesatuan Kesab1an"
(Wihdal usy Syuhud), dan Allah itu Tajalli pada segenap makhIuk-Nya.

Kaum shufi mendasarkan kehidupan kepada semata-mata cinta, yaitu
cinta Allah kepada makhluknya dan cinta makhluk kepada Tuhannya. Suatu
ayat sangal mereka pegang dalam perkara ini.

XXIV

"Wahai orang-orang yang percaya. kalau sekiranya kamu murtad dari
agama Allah. maka akan didatangkan Allah suatu kaum yang Allah cintai
dan mereka cinta pula kepada Allah. merendahkan diri bagi yang beriman.
megah bagi yang kafir. berjihad pada jalan Allah. dan tidalemerasa gentar
kepada celaan orang yang mencela. Demikianlah karunia Allah yang
diberikannya kepada barangsiapa yang dikehendakiNya. dan Allah Maha
Luas dan Maha Mengetahui". (Sural Al Maidah, ayat 54).
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Kehidupan menurut ajaran kaum shufi yang dikuatkannya dengan berba
gai ayat dalam Quran adalah tipu daya bclaka, tidak boleh digantungi. Orang
harus insyaf mcmcgangnya, supaya jangan terpegang api. Orang mesti Insyaf
menelannya, karena dia adalah laksana makan jeruk yang pahit peninggalan
nya, awalnya manis, akhirnya pahit (dunia pahit peninggal). Banyak orang

4. 'Tidaklah melihat orang-orang yang kafir bahwasanya langit dan bumi
ada/all sesaing, lalu Kami pisahkan keduanya. .. (Surat Anbiaa', ayat 3).

Kaum shufi mcnguatkan pcndiriannya dengan ayat ini, bahwasanya asal
mulanya scgcnap kcjadian ini ialah : "Al-Haqiqatul Muhammadiyah" itulah
dia 'Ta'ayyun Awwal" (13) ketentuan pcnama dari scgcnap ketentuan yang
tinggi dan yang rcndah. Kcmudian itu barulah dipisah di antara satu dan lain,
di antaranya ialah pisahan langit dengan bumi.

P.okok ajaran kaum shufi ialah : " Segala suatu terikat dalam kesatuan
raya, tidak ada pcrpisahan. Adapun pcrpisahan itu hanyalah pada rupa dan
wama belaka. Adapun hakikatnya ialah Esa, dan tangkai segenap kejadian
ialah : "Hakikat Muharnrnadiyah", dan Nur Muhammad adalah sumbcr scgala
yang jadi".

Setclah duduk kepcrcayaan seperti ini, barulah menurut pandangan
pandangan kcpada pcrjalanan hidup, yaitu taubat, tawakkal, sabar dan taam
mul; artinya scnantiasa rnernpcrhatikan scgala yang dijadikan Allah, (Zikr),
ber'ibadat dan Zuhud, yaitu tidak mcnaruhkan perhatian kepada dunia.

Ayat-ayat Quran yang scnantiasa menggerakkan perhatian kaum shufi
ialah pcnjelasan-penjelasan tentang taubat, tentang tstighfar (rninta ampun),
tentang sabar tcntang zikir, ten tang yakin.Pandangan kepada dunia itu tidak
lain hanyalah senda-gurau dan pcrmainan saja, perhiasan yang tidak kekal,
berbangga-bangga tentang kelcbihan din rnasing-masing, tentang harta-benda
atau kcmcgahan turunan. Laksana hujan turun yang mencengangkan orang
yang lalai dan menyangka hujan itu akan menyuburkan sawah ladangnya.
Demi kcmudian ternyata hujan itu sangat lebat mcmbawa banjir bcsar,
ditimpa dan dihanyutkannya segal a tanam-tanarnan, schingga jadilah gurun
tandus yang gersang. Dan di Akhirat tcrbentanglah dua jalan, pertarna azab
siksa yang pcdih. kedua ampunan dari Allah dan keridhaan-Nya.

xxv
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4. 'Tidaklah melihal orang-orang yang kafir bahwasanya langil dan bumi
adalah sesaing, lalu Kami pisahkan keduanya. " (Surat Anbiaa', ayat 3).

Kaum shufi menguatkan pendiriannya dengan ayat ini, bahwasanya asal
mulanya segenap kejadian ini ialah : "AI-Haqiqatul Muhammadiyah" itulah
dia 'Ta'ayyun Awwal" (13) ketentuan pertama dari segenap ketentuan yang
tinggi dan yang rendah. Kemuoian itu barulah dipisah di antara satu dan lain,
di antaranya ialah pisahan langit dengan bumi.

P.okok ajaran kaum shufi ialah : " Segala suatu terikat dalam kesatuan
raya, tidak ada perpisahan. Adapun perpisahan itu hanyalah pada rupa dan
wama belaka. Adapun hakikatnya ialah Esa, dan tangkai segenap kejadian
ialah: "Hakikat Muhammadiyah", dan Nur Muhammad adalah sumber segala
yang jadi".

Setelah duduk kepercayaan seperti ini, barulah menurut pandangan-
pandangan kepada perjalanan hidup, yaitu taubat, tawakkal, sabar dan loom-
mul; artinya senantiasa memperhatikan segala yang dijadikan Allah, (Zikr),
ber'ibadat dan Zuhud, yaitu tidak menaruhkan perhatian kepada dunia.

Ayat-ayat Quran yang senantiasa menggerakkan perhatian kaum shufi
ialah penjelasan-penjelasan tentang taubat, tentang istighfar (minta ampun),
tentang sabar tentang zikir, ten tang yakin.Pandangan kepada dunia itu tidak
lain hanyalah senda-gurau dan permainan saja, perhiasan yang tidak kekal,
berbangga-bangga tentang kelebihan diri masing-masing, ten tang harta-benda
atau kemegahan turunan. Laksana hujan turun yang mencengangkan orang
yang lalai dan menyangka hujan itu akan menyuburkan sawah ladangnya.
Demi kemudian temyata hujan itu sangat lebat membawa banjir besar,
ditimpa dan dihanyutkannya segala tanam-tanaman, sehingga jadilah gurun
tandus yang gersang. Dan di Akhirat terbentanglah dua jalan, pertarna azab
siksa yang pedih, kedua ampunan dari Allah dan keridhaan-Nya.

Kehidupan menurut ajaran kaum shufi yang dikuatkannya dengan berba-
gai ayat dalam Quran adalah tipu daya belaka, tidak boleh digantungi. Orang
harus insyaf memegangnya, supaya jangan terpegang api. Orang mesti Insyaf
menelannya, karena dia adalah laksana makan jeruk yang pahit peninggalan-
nya, awalnya manis, akhimya pahit (dunia pahit peninggal). Banyak orang
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Shut I hadits irulah pokok dasar kccmtaan kcpada llahi yang scjau. l latu
adalah mabda', pcrmulaan scgcnap kejadian. yang awalnya udak ada pcrrnu
laan. Allah saja yang ada. dan udak ada yang lain sertanya. Dan mgm supaya
zat-Nya dilihat, pada sesuatu yang bukan zat-Nya scbab itulah dijadikan-Nya
scgcnap kcjadian (AI-Khalk). Maka adalah alam ini laksana kaca yang tcrang
hcndcrang yang di sana dapat dihhat Zat Allah.

Jalan bcrfikir dcrnikian uu tcrlukis dalam kitab-kuab rncrcka. Itulah
dasar Wihdat ul Wujud.

Kchidupan dan alam pcnuhlah dcngan rahasia-rahasra tcrsernbunyi,
Dcrnikian kata kaurn shufi. Rahasia-rahasra uu tertutup olch dmdmgdindmg.
01 antara dinding itu ialah haw a nafsu kua scndiri. Kcmginan akan hidup dan
duma. Tctapi rahasia IlU rnungkm tcrbuka dan dinding (hrjab) itu mungkin
tersirnbah dan kita dapat rnclihat atau mc ra'ia I atau bcrhubungan lang sung
dcngan yang rahasia, asal kita sudi mcncmpuh jalannya. Jalan itulah yang
mcrcka namai Thariqat.

Dasar yang kedua ialah hadus Nabi, Terutarna Hadits Qudst, yauu suatu
hadits istimewa yang diterima oleh Nabi Muhammad. scakan-akan Tuhan
scndiri yang bercakap dcngan dia: sedang orang Islam biasa dapatlah rncrn
bedakan bunyi Alquran, Hadits biasa atau Hadits Qudsi jika didcngarnya.
Scbuah Hadits Qudsi uu yang san gal dipcgang oleh bum Shufi ialah Hadits
"Kuntu Khanzan Makhfiyyan": Adalah aku suatu pcrbcndaharaan yang tcr
scmbunyi, maka inginlah kau supaya dikctahui siapa Aku, maka Kujadikan
lah rnakhluk-Ku. Maka dcngan Akulah mereka mcngcnal Aku".

yang dihirnbau dan dirayunya. lalu lupa akan pcrjalanan hidupnya. duuruti
nya bclaka seruan itu, tctapi akhirnya udak didapau apa-apa.

Orang-orang yang bcnman haruslah mgat akan janji Allah yang scjau.
dan yang benar. Dalarn mcnycrnpurnakan janji Allah uu rnanusra akan
dipcrdayakan olch seruan hidup kcduniaan yang fana. Scbab uu mcrcka
disuruh berhau-hati sangat.

Pandangan yang seperu iru kepada duma. apabila dipcrhaukan buku
buku kaum shufi dan yang rncnganjurkan hidup kcrohanian, sama sekali
didasarkan kepada berbagai-bagai ayat di dalam Quran. Inilah pokoknya.
Scsudah itu baru mcreka ambil dasar dari hadits nahi. Atau perbuatan Nabi
dan sahabat-sahabatnya atau kehidupan orang-orang yang utama. atau Nabi
dan sahabat-sahabatnya atau kehidupan orang tcrdahulu. Karcna dalam pokok
ajaran agama Islam. semua Nabi-Nabi itu adalah Nahinya : Dua Puluh lima
bilangan Rasul. Dan akhir sekali rnereka kemukakan bcbcrapa hikayat atau
ccrucra-ccritera yang ditcnrna tcntang kchidupan sedcrnikian uu.

yang dihimbau dan dirayunya, lalu lupa akan perjalanan hidupnya, dituruti-
nya belaka seruan itu, tetapi akhirnya tidak didapati apa-apa.

Orang-orang yang beriman haruslah ingat akan janji Allah yang sejati,
dan yang benar. Dalam menyempumakan janji Allah itu manusia akan
diperdayakan oleh seman hidup keduniaan yang fana. Sebab itu mereka
disuruh berhati-hati sangat.

Pandangan yang seperti ini kepada dunia, apabila diperhatikan buku-
buku. kaum shufi dan yang menganjurkan hidup kerohanian, sarna sekali
didasarkan kepada berbagai-bagai ayat di dalam Quran. Inilah pokoknya.
Sesudah itu bam mereka ambil dasar dari hadits nabi. Atau perbuatan Nabi
dan sahabat-sahabatnya atau kehidupan orang-orang yang utarna, atau Nabi
dan sahabat-sahabatnya atau kehidupan orang terdahulu. Karena dalam pokok
ajaran agama Islam, semua Nabi-Nabi itu adalah Nabinya : Dua Puluh lima
bilangan Rasul. Dan akhir sekali mereka kemukakan beberapa hikayat atau
ceritera-ceritera yang diterima tentang kehidupan sedemikian itu.

Dasar yang kedua ialah hadits Nabi. Terutama Hadits Qudsi. yaitu suatu
hadits istimewa yang diterima oleh Nabi Muhammad, seakan-akan Tuhan
sendiri yang bercakap dengan dia; sedang orang Islam biasa dapatlah mem-
bedakan bunyi Alquran, Hadits biasa atau Hadits Qudsi jika didengarnya.
Sebuah Hadits Qudsi itu yang sangat dipegang oleh kaum Shufi ialah Hadits
"Kuntu Khanzan Makhfiyyan": Adalah aku suatu perbendaharaan yang ter-
sembunyi, maka inginlah kau supaya diketahui siapa Aku, maka Kujadikan-
lah makhluk-Ku. Maka dengan Akulah mereka mengenal Aku".

Shufi hadits inilah pokok dasar kecintaan kepaoa Ilahi yang sejati. Uahi
adalah mabda', permulaan segenap kejadian, yang awalnya tidak ada permu-
laan. Allah saja yang ada, dan tidak ada yang lain sertanya. Dan ingin supaya
zat-Nya dilihat, pada sesuatu yang bukan zat-Nya sebab itulah dijadikan-Nya
segenap kejadian (Al-Khalk). Maka adalah alam ini laksana kaca yang terang
benderang yang di sana dapat dilihat Zat Allah.

Jalan berfikir demikian itu terlukis dalam kitab-kitab mereka. Itulah
dasar Wihdat ul Wujud.

Kehidupan dan alam penuhlah dengan rahasia-rcihasia tersembunyi.
Demikian kata kaum shufi. Rahasia-rahasia itu tertutup oleh dinding-dinding.
Di antara dinding itu ialah hawa nafsu kita sendiri. Keinginan akan hidup dan
dunia. Tetapi rahasia itu mungkin terbuka dan tiinding (hijab) itu mungkin
tersimbah dan kita dapat melihat atau merasai amu berhubungan langsung
dengan yang rahasia, asal kita sudi menempuh jalannya. Jalan itulah yang
mereka namai Thariqat.
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"Scnanuusalah hamb.i-Ku nuu.icku! kepada-Ku dengan amal-amal yang
nuwufil . ,Iflzlflxxa Akll ctntuiul. pudanvu st aka lulu aku telah ctnta kepada
Ilva, jadilah Akll mcnacnv.irkun !I \ .i. van,' denv an diu mcreku melihat. Jadilah
Aku liduhnva, vanx dcnvun di., nur cl:« f,(,(Cll,;-k,J/,; lu.iilah Aku tangannya.
yallg dcnean diu mcr cku memuk ui
ludilah Akll kakinva, \iJIlX d(n~'JII .ua mcrcl:u bcr ialan Dengan Aku mereka
mcndenvar, denuan Akit mrr ck a bcraku! dcnvun Aku mereka memukul dan
dengun Aku mcrcka hll ial.in

Hadits inilah yall~ rucnunbulkan 14111lj(rasa), WJJd (kcrinduan) dalam
hall IX.'llglkul Shuhyah IIIILlil kcbun mcrcka )Jllg SUbUf, tclaga rnercka yang
bcning jcrnih, yang pcnuh ,k'lIg.t11 Mil kcsatuan. schingga tcrdapatlah lana,
arunya lcnyap haruba kc tL!I;i111 Tuhan, lcnyap pcncirua kc dalam yang
duinuu. lcnyap makhluk kl' d.il.un Haq Iyallg Bcnar i. Bila Lelah tcrcapai ini,
-kata mcrcka- sampailah 111'<111 k(' dalarn martabat Rohani yang sangat tinggi
nilainya. Kcsatuan \1a bud llcll~an 'abul. (Y;.!Ilg mcngharnba kcpada yang
dipcrhamba ),

Hadux: "Man 'Arata n(l/,,/h .. [uqad' aratu Rabbahu" (barang siapa yang
rncngcnal .ikan dirinya. IllscaJa kcnallah dia akan Tuhannya),

Mcxk rpun Haditx 1111 drjaruh (dik c nt ik I olch ahl: haditx, dikatakan tidak
baik s;lIIad pcncrimaanny«. 11,III1LJIlkldl t . : III u.Lik di lcpaskan, sclama-Iama
nya (lkh kaum xhulr. Scb.ib dal~1I111lIId;UI~-lJlIlLlIl~ bcrf ikir rncrcka yang
pcnung ialah rasa \an!' tcrk.indung dal.un hadux, bukan sanad (14) hadits.
Walaupun xanadnya lcmah kalau rasa )ang ierkandung dalarn hadus iLU
sc-u:u dcngan kcpdl:IIl,;ql:lk:dl \;tlahm;1 mcmakai hadits itu.

\X\ II

menempuh jalan 1111 UizUfl'I.JIJ, It'.IWIl;J.;IIIiIl\t/ al.an K,JlIIl ben minum mereka
dengan air )tJllI; meltmpuh. lunpuh" ISura: :\I-Jmil aYJI 16),

!ladlls Qudx: J ;1111:kcdu.r <, h;lgal daxar dan mcncgakkan thariqat ini
ialah l ladux Taq.urul. Illll'lldck,ill Tuh.uu:

"I i.n: buhwa Ii/...,I mcrcku it'IUI) usttqamah)Mcnurut xabdu Tuhan

x X \ I

Menurul sabda Tuhan : "Dan bahwa jika mereka tetap (istiqamah)
menempuhjalan itu (thariqat); sesungguhnya akan Kami beri minum mereka
dengan air yang melimpah-limpah". (Surat AI-linn ayal 16).

Hadils Qudsi yang kedua, sebagai dasar dari menegakkan lhariqal ini
ialah Hadits Taqarrub (mendekali Tuhan):

XXVII

"Senantiasalah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan amal-amal yang
nawafil, sehingga Aku cintalah padanya. Maka bila aku telah cinta kepada-
nya, jadilah Aku mendengarkannya; yang dengan dia mereka melihat. Jadilah
Aku lidahnya, yang dengan dia mereka berkata-kata. Jadilah Aku tangannya,
yang dengan dia mereka memukul.
Jadilah Aku kakinya, yang dengan dia mereka berjalan. Dengan Aku mereka
mendengar, dengan Aku mereka berakal, dengan Aku mereka memukul dan
dengan Aku mereka berjalan ..... "

Hadils inilah yang menimbulkan zauq (rasa), wajd (kepnduan) dalam
hali pengikul Shufiyah. Inilah kebun mereka yang subur, lelaga mereka yang
bening jernih, yang penuh dengan arti kesaluan, sehingga lerdapatlah fana,
artinya lenyap hamba ke dalam Tuhan, lenyap pencinta ke dalam yang
dicimai, lenyap makhluk ke dalam Haq (yang Betlar). Bila lelah tercapai ini,
-kala mereka- sampailah insan ke dalam martabal Rohani yang sangal tinggi
nilainya. Kesaluan Ma'bud dengan 'abid. (Yang menghamba kepada yang
diperhamba).

Hadils: "Man 'Arafa nafsahufaqad' arafa Rabbahu" (barang siapa yang
mengenal akan dirinya, niscaya kenallah dia akan Tuhannya).

Meskipurt Hadits ini dijarah (dikerilik) oleh ahli hadits, dikatakan tidak
baik sanad penerimaannya, namun hadils ini lidak dilepaskan, selama-Iama-
nya oleh kaum shutt Sebab dalam undang-undang berfikir mereka yang
penting ialah rasa yang lerkandung dalam hadils, bukan sanad (14) hadits.
Walaupun sanadnya lemah. kalau rasa yang lerkandung dalam hadits ilU
sesuai dengan kejadian,apakah salahnya memakai hadits itu.
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Di antaranya lalah 'lqasalul Lahfaan', AI-Wabdl;sh-Shaib", "Madarij us
Salikin dan lain-lam.

Mcnurut kctcrangan rncrcka, rnaksud hadits uu ialah : "Barangsrapa yang
kenai akan dirinya, bahwa din adam (tidak ada), rnaka sudahlah ada pcrsc
diaan akan rnengenal Tuhannya. Tuhan itulah yang Wujud, Yang Ada."

Tctapi ingailah pcrbcdaan ilrnu Yang Ada orang tasauf dcngan ilrnu
Yang Ada (Ontologie) orang Filxafat Orang Filsafat mcncari Yang Ada
dcngun ilmu pcngctahuan. pcnyclidikan. logik a, dialckuka. Tctapi orang
Tasaul mcncari Yang Ada ialah dcngan "Isyraaq", yaitu sinar kebatinan.

Scbuah Hadiu... lagl yang sangat mcrcka jadikan pcdoman ialah sabda
Nabi: "Musuhmu yang paling bexar ialah dirimu scndiri, yang ada dalarn
badanmu." Dengan bcrdasar kcpada Hadus inilah rncrcka rnclakukan mujaha
dali (pcrjuangan baun), riadhah (latihan JI\\a), muhasabah (mcnghuung
hilling laba rug: hidup) : "l laasibu qabla antuhaasabu", (hitunglah olchrnu
dirunu scndiri, scbclum karnu dihitung!").

Scbuah Hadits lain rncrcka jadikan kcbanggaan dan suluh dalam nidup.
Mcrcka rncrasa arnat bcrbahagia. karcna baik san_l:b (Husnuzh-zhan). bahwa
mcrckalah yang dituju olch haditx nu, ),IIILJ : '"S~'sLJngguhnya di dalam harnba
Allah yang scbanyak uu, adalah bcbcr.ipa manusra Mercka t)ukan Nabi-nabi
dan hukan orang-orang svahid. Tctapi '-;Ihl·nahl dan syahid send In mcrasa
kagum di hari kiyamat rnclihat tcmpat 1l1L'rL'b (Il '1\1 Allah"

Maka bcrtanyalah scorang <ahabat Siapa kaum uu. dan apakah arnalan
yang tclah rncrcka kcrjakan, ya. ltusan Tuhan. SL'J1J()!!a karni pun mcncmuu
dan rncrindui mcrcka!"

Utusan Tuhan mcnjawab "ltulah bum ) ang cirua-rncncintai scsarna
mcreka dcngan Ruh Allah, Yang Maha Muha dan Maha Tinggi padahal
rncrcka bukan dan satu keluarga kcturunan dan tidak ada pad a rnereka harta
benda yang dapat ben mernbcnkan III antara mcrcka, Dan Allah. di wajah
rncrcka rncmancarlah Nur. rncrcka icgak pad a rnimbar dari Nur. Mereka tidak
pcrnah mcrasa takut, walaupun rnanusia kctakutan. Mereka tidak pcrnah
mcrasa dukacita, walaupun manusia lam mcrasa dukacita."

Sctclah uu Nabi mcrnbaca ayat: 'Scsungguhnya Wah- Wali Allah itu
udaklah ada ketakutan atas rneieka dan tidak ada pula dukacita".

Kaurn Shufi baik sangka, bahwa mcrckalah yang diLUJUoleh Hadits ini
dan ayat yang dibacakan ~abi iLU adalah dasar hidup rnercka.

Bebcrapa orang Ularna Ahli Sunnah, yang tidak sarna sckali rnenyetujui
jalan-jalan yang ditcmpuh oleh kaurn Shull, scbagai Ibnu Tairniyah dan
muridnya Ibnu Qayyim, dernikian Juga Al-Harawy. dan bcberapa Ularna lain
Lelah mengarangkan buku-buku yang scialan dengan JIll.

Menurul kelerangan mereka, maksud hadilS ilu ialah : "Barangsiapa yang
kenaI akan dirinya, bahwa diri adam (lidak ada), maka sudahlah ada perse-
diaan akan mengenal Tuhannya. Tuhan itulah yang Wujud, Yang Ada."

Tetapi ingatlah perbedaan ilmu Yang Ada orang tasauf dengan ilmu
Yang Ada (Ontologie) orang Filsafat. Orang Filsafat mencari Yang Ada
dengan ilmu pengetahuan, penyelidikan, logika, dialektika. Tetapi orang
Tasauf mencari Yang Ada ialah dengan "Isyraaq", yaitu sinar kebatinan.

Sebuah HadilS lagi yang sangat mereka jadikan pedoman ialah sabda
Nabi: "Musuhmu yang paling besar ialah dirimu sendiri, yang ada dalam
badanmu." Dengan berdasar kepada Hadits inilah mereka melakukan mujaha-
dah (perjuangan batin), riadhah (Iatihan jiwa), muhasabah (menghitung-
hitung laba rugi hidup) : "J-1aasibu qabla antuhaasabu", (hitunglah olehmu
dirimu sendiri, sebelum kamu dihitung!").

Sebuah Hadits lain mereka jadikan kebanggaan dan suluh dalam hidup.
Mereka merasa amat berbahagia, karena baik sangka (Husnuzh-zhan), bahwa
mcrekalah yang dituju oleh hadils itu, yaitu : "Sesungguhnya di dalam hamba
Allah yang sebanyak itu, adalah beberapa manusia. Mereka bUkan Nabi-nabi
dan bukan orang-orang syahid. Tetapi Nabi-nabi dan syahid sendiri merasa
kagum di hari kiyamal melihat tempal mcreka di sisi Allah"

Maka bertanyalah seorang sahabat : "Siapa kaum ilU, dan apakah amalan
yang lclah mereka kcrjakan, ya, Utusan Tuhan. Semoga kami pun mencintai
dan merindui mereka!"

Utusan Tuhan menjawab : "Itulah kaum yang cinta-mencintai sesama
mereka dengan Ruh Allah, Yang Maha Mulia dan Maha Tinggi padahal
mereka bukan dari satu keluarga keturunan dan tidak ada pada mereka harta
benda yang dapat beri memberikan di antara mereka. Dan Al1ah, di wajah
mereka memancarlah Nur, mereka tegak pada mimbar dan Nur. Mereka tidak
pernah merasa takut, walaupun manusia ketakutan. Mereka tidak pemah
merasa dukacita, walaupun manusia lain merasa dukacita."

Setelah itu Nabi membaca ayal: "Sesungguhnya Wali- Wali Allah itu
tidaklah ada ketakutan atas meleka dan tidak ada pula dukacita".

Kaum Shufi baik sangka, bahwa merekalah yang dituju oleh Hadits ini
dan ayat yang dibacakan Nabi itu adalah dasar hidup mereka.

Bcberapa orang Ulama Ahli Sunnah, yang tidak sarna sekali menyetujui
jalan-jalan yang dilempuh oleh kaum Shufi, sebagai Ibnu Taimiyah dan
muridnya Ibnu Qayyim, demikian juga AI-Harawy, dan beberapa Ulama lain
telah mengarangkan buku-buku yang seialan dengan ini.

Di antaranya ialah 'Iqasalul Lahfaan", 'AI-Wabil Ush-Shaib", "Madarij us
Salikin dan lain-lain.
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Tidak scdikit ahli-ahli pcnyclidik yang rncnyatakan pcndapat bahwa
hidup kcrohanian Islam uu bcrasal Jan ajaran agama Hindu. Pada tahun 1938
kami tclah rncmbuka pcrtukarfikiran di aruara pcnulis-pcnulis Islam dalarn
Majalah Pcdornan Masyarakat rncrnbahas tentang soal ini,

Orang yang mcnguatkan adanya pcngaruh I~U berkata : "Pcngaruh ItU
tcrang ada bilan.ana dipcrhandingkan pcrsamaan-persamaan yang hanyak
tcrdapat di antara pandangan hidup atau praktck mclakukan di dalam kitab
kitab suci orang Hindu, baik dalarn dasar kepcrcayaan, atau di dalam ucapan
ucapan doa dan nyanyian-nyanyian agarna. Dcrnikian juga arnalan ahli-ahli
agarna Hindu, dengan Yoganya, latihan ibadatnya, tafakkurnya, zikimya dan
ma'rifatnya."

Scorang pcngarang dan pcngcrnbara Arab yang tcrkcnal arnat mernpcr
hatikan dan mcrnpelajari Kcbudayaan Hindu, bcrnama Abdul Raihan Mu
hammad hin Ahmad AI Bairuni (351 - 440 H = 962 - 1049 M). Dia tclah
rncnyclidiki Kcbudayaan Hindu sccara rncndalam, sampai dipelajarinya bahasa
Sansckcrta.

Lama dia bcrdiam di tanah India, dikarangnya sebuah kitab hcrnama
"Tahqiqu Ma Lil llindi min Muqau ....-alah, maqbulatin fil 'aqli au Marzulah"
- (Pcnyclidikan tcntang hal-hal di India, yang ditcrima atau yang ditolak olch
akal), Dalam buku itu ditulisnya panjang dan Icbar ten lang ilrnu pengctahuan,
kcpercayaan, ibadat, kcagamaan dan filsafat India. Bukan saia suatu pandang
scliruas lalu, bahkan masuk juga kcpada pengupasan dan perbandingan. Di
antara dasar fikiran India dan dasar fikiran Yunani. Dernikian juga dcngan
arnalan dan kchidupan ahli-ahli tasauf. Bcliau banyak mcmbcrikan pcrtirn
bangan bahwasanya kchidupan yoga di India banyak sckali persamaannya
dcnzan kchidupan dan riadhah bum shufi.

L Pengaruh Hindu

I'EN(;ARlIH-PE'(;ARlIH LAI' ATAS HlDlP KEROHANIAN
ISLA'1

III

Dcngun 1I111ah dapat krta mcn yatakan pokokpokok dasar yang mcncniu
kan bahwa xumbcr lelag;1 vallg pcrtama. lkllllhd olch kaum Shull, pcng.mjur
dan l hdup Kcrohanian. mcnjad: dasar pcndman. Yauu Quran, Hadn- "ahl,
pcrbu.uan Nabr dan pandanuan hidup ,Ula praktck hidup dan -ahabat
sahabat dan orang -orung L1allJ;1 dalam Islam.

Dcngan inilah dapat kita mcnyatakan pokok-pokok dasar yang mcncntu-
kan bahwa sumber telaga yang pertama, diambil oleh kaum Shull, pcnganjur

dari Hidup Kerohanian, menjadi dasar pendirian. Yaitu Quran, Hadits Nabi,
perbuatan Nabi dan pandangan hidup serta praktek hidup dari sahabat-
sahabat diln orang-orang Ulama dalam Islam.

III

PENGARUH·PENGARUH LAIN ATAS HIOUP KEROHANIAN
ISLAM

I. Pengaruh Hindu

Tidak sedikit ahli-ahli penyelidik yang menyatakan pendapat bahwa
hidup kerohanian Islam itu berasal dari ajaran agama Hindu. Pada tahun 1938
kami telah membuka pertukarfikiran di antara penulis-penulis Islam dalam
Majalah Pedoman Masyarakat membahas tentang soal ini.

Orang yang menguatkan adanya pengaruh i~u berkata : "Pengaruh itu
terang ada bilamana diperbandingkan persamaan-persamaan yang ban yak
terdapat di antara pandangan hidup atau praktek melakukan di dalam kitab-
kitab suci orang Hindu, baik dalam dasar kepercayaan, atau di dalam ucapan-
ucapan doa dan nyanyian-nyanyian agama. Demikian juga amalan ahli-ahli
agama Hindu, dengan Yoganya, latihan ibadatnya, tafakkumya, zikirnya dan
ma'rifatnya."

Seorang pengarang dan pengembara Arab yang terkenal amat memper-
hatikan dan mempelajari Kebudayaan Hindu, bernama Abdul Raihan Mu-
hammad bin Ahmad Al Bairuni (351 - 440 H = 962 - 1049 M). Dia telah
menyelidiki Kebudayaan Hindu secara mendalam~ sampai dipelajarinya bahasa
Sansekerta.

Lama dia berdiam di tanah India, dikarangnya sebuah kitab bernama
'Tahqiqu Ma Lil Hindi min Muqauwalah, maqbulatinfil 'aqli au Marzulah".
- (Penye1idikan ten tang hal-hal di India, yang diterima atau yang ditolak oleh
akal). Dalam buku itu ditulisnya panjang dan lebar ten tang ilmu pengetahuan,
kepercayaan, ibadat, keagamaan dan filsafat India. Bukan saia suatu pandang
selintas lalu, bahkan masuk juga kepada pengupasan dan perbandingan. Di
antara dasar fikiran India dan dasar fikiran Yunani. Demikian juga dengan
amalan dan kehidupan ahli-ahli tasauf. Beliau banyak memberikan pertim-
bangan bahwasanya kehidupan yoga di India banyak sekali persamaannya
dengan kehidupan dan riadhah kaum shufi.
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,\1 B~llrlllll 111,'11,'111''',111\..,11.11','11':111<1:11.',11;;1",1klll:lIll: pl'r\.IIII~ldll pok ok
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h,'rk,II:I, h.tll',\~I'~III",1 .lu.u.: 1111.1,1.t!:dl .lu . ',.In~ u.lur ,1.111.iklur at din ,allg

n:III!:111I 1),111 ,,'1,11:',:1; ,1.:1, ;,t, .• e :,::,_: ,!IIIII' II:C'llIlIlI,l!""lkan 1111/11/,
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<atu 1;:ld:1I1 "c' 1':ld:11I l.nn. II,Lt"LtIJ 1"'fj.,~lld \dll,l! 11l1a" dapat duolak lag!.

Sdc'bll I1II ,\1 H.lr.!111 11I,'lIq.,'II"III,IIIL'>"II: 1,'111.111:':,:tra·car~1 IIIl'k'p~I'"an

din d.rr t pl'lIt!aruh duru.: 1111

'\ah dill. ,\10:11 11I'1I1i I, II ,,'k,lr.llI': krtk:JI ""I'~llb al.un. Tcnkatuya uu

ada \"I>:lhll\.1. laLl1i r.rlul I III11k 11I,'lq'.I,I.,,1I1 ILII:1I1 uu ialah dcncan !)('n;:t'
tahuun 11111111I, ,k'1I!::11I pin ,'ol:.i.;I, IIII~I r il.u r Sd)~It!:lIlllalia tcrscbut til dalarn
ilmu "11:111"/',.:<11,':' i 'kll\.lill~,,11I 11":1,111"<'I,.lIb ",'s;lIuan Allah, mcma

lingkan ,,',,'orallg d,lrl 1,1':1 \.111,' Lilli .l.rn \:IIIt! duujunya. Siapa ~,Hlg

dih.uub.r: ,1;111:1lllii:,I:I,'1

Pl'I':11I1~1:1I1h'i\.'I,:J',1 ,dill

"1:1111

I :1111d~111I111r.il.rh "'111,1I1~'""1)(1,:1\,1,111 .1":111~F1.III\~1 l an.isukl: (rl'll1kar-

11:1'11, \,1:111 k, Illllllc'klll,111 1.,':1'::1,1.:1111\,1 ::,Ia; 1,,11.1.111',1111bad.m kc hadan
y:1I11' 1:1111()I:III)-' 1I111du 111\'11,1111:1111\,1r.:,lrlll,1 r.;,IIIII,1 uul.rh PO"II" "q)c'I,:t:~a

;.111 ~1t!:IIII,1 Hindu :\lilll".1 ",rI,I,1 II,LI\.. I' '1,,1\:1 ,ILIII ,1,Lill\a Kanna, bukanlah
Hrndu r.;,I[lII.1 pun l'h,1 1,'IiII,I, ',lIil, '11,1111r.h 111,'III:lk:1I tubuh \ani' bukan
tuhuh 111\:1111bult-Ii 11I~,1 tubuh 1·11l.lI:III,', ,,'b:l,L,1I ul.ir 11111y:1I1t! banvak ,
sdlrrL'~,1 1I1,'I,'LI ',111:'::11Illcllll:!:,lk,llili', ,I' k"I,1 ,I blllllll.llll, lutunj; Illlt!al

lutuu,: r.;,I',11 LlII,:' d,111 1.11111.11111),111'.1;'1 .r.l.rl.ih 1'1'111"1111:1.111d.m .1,:.1Ina

Huidu. <1,'111',111l'I'rI',I~:iI 111"t/,IIII\,1 ",111:' 11;,'1111.11:111111I,'lllh,:b kcvucian

'I'" I 'r',111I I{,:11)',11 I 1>1~1'11,1:1k

,I ,'1',1 :,1 1"11 I ),11,11111',1I1.1.11It!~1l11111Ic'rd.lpal

:1',11.1111 :1:11I ,:1,1, II,klll:1[ Hm.h , d:1I1 .ihl: T:I.\auf

\ I"Ill,'II, .rr I Y,II

r"lklll~II1II\'1 ""1',1,1,1 \<1',," .», I 1':"",,. -. 11,11111,",1bcrusaha hcndak
1IIl'II\,'ruJl.IIl1\~1 ,,',1.1\,1 IIJ'.I",I :)!.i 1·,'r',II.1 .kll~'.lll 1>1.11·r1.1ICl:th mclcp.r-kan
"q::ti.1 1"'II~.IIII,11 dllll1,c:cl,llk,IIiII' ,I ,::.:1,1 ',111:-:"UI 1'.IUI d.m pcnchamb.u

:\rllll\;I 111'111111::k t. I .in.: :iI 1:11 '1,111)-,\,II1L Il'I.lh mcnyrdrakau drr i

1,1.11111I111"II"'ll,',:r!l1i "",I'

11:'11,:,111.rhh ['\,,:,11 1','1\",1;,1

',,:if I:, i' :1,::1:,::: 1,:,1,\,1 111:11'1' Krroh.uu.m
f ,II, 'I, t: 1--:,'1·:,,1.1',1,\'1 Yun.un dan Y()t!~1 Hindi

I); .u.; ',!r<~ \".'[.dl l~ll'll~hjd~p~~tn 'l'lufUh

Kaum Orientalis yang menguatkan pend irian bahwa hidup Kerohanian
Islam itu terpengaruh besar sekali oleh Kebudayaan Yunani dan Yoga Hindi
dengan ahli tasauf, berkata : "Orang yang telah menghadapkan seluruh
perhatiannya kepada Sebab Yang Pertama, senantiasa berusaha hendak
menyerupainya sedaya upaya. Dia bersatu dengan Dia, bila telah melepaskan
segalapengantar, ditinggalkannya segala sangkut paut dan penghambat".

Artinya, - menurut keterangan itu, seorang yang telah menyediakan diri
mencari Yang Ada, atau Tuhan, berdaya hendak bersatu dengan Dia. Tidak
dihambat dan dirintangi oleh apa jua pun. Dalam pandangan ini terdapat
persamaan beberapa ahli Filsafat Yunani, ahli Hikmat Hindi, dan ahli Tasauf
Islam.

Lain dari itu ialah tentang kepercayaan akan adanya Tanasukh (reinkar-
nasi), yaitu kemungkinan berpindahnya suatu roh dari satu badan ke badan
yang lain. Orang Hindu menamainya Karma. Karma itulah pokok kepercaya-
an agama Hindu. Artinya, kalau tidak percaya akan adanya Karma, bukanlah
Hindu. Karma pun bisa jelma; yaitu suatu roh memakai tubuh yang bukan
tubuh insani boleh juga tubuh binatang, sebagai ular (ini yang banyak,
sehingga mereka sangat memuliakannya), kera (Hanoman), lutung (ingat
Lutung Kasarung), dan lain-lain. Dan sapi adalah penjelmaan dari agama
Hindu, dengan berbagai filsafatnya yang mendalam, membela kesucian
sapi. *)

. AI Bairuni meneruskan kata perbandingannya tentang persamaan pokok
kepcrcayaan Karma (fan felma Hindu itu dengan mazhab orang shufi, yang
bcrkata, bahwasanya dunia ini adalah diri yang tidur, dan akhirat diri yang
bangun. Dan setcngah dari mereka (orang shufi) memungkinkan Hulul,
mcnjclma yang haq pad a tempat-tempat sebagai langit, arsy dan kursi. Dan
setcngahnya pula mcmungkinkannya kepada sekalian alam, binatang, kayu-
kayuan dan barang-barang keras (jamadat). Merckanamai itu Al Zuhur ul
Kulli (Pemyataan scmesta). Kalau itu telah mungkin, maka jelmaan roh dari
satu bad an ke badan lain, tidaklah perkara yang tidak dapat ditolak lagi.

Sctelah itu Al Baruni memperbandingkan ten tang cara-cara melepa~kan
diri dari pengaruh dunia ini.

Nafs, diri, Aku, insun, ich, sckarang terikat kepada alamo Terikatnya itu
ada sebabnya, ialah jahil. Untuk meicpaskan ikatan itu ialah dengan penge-
tahuan (ilmu), dengan pengenalan (ma'rifat). Scbagaimana tersebut di dalam
ilmu kitab "Patenggel" : "Mcnyatukan fikiran kepada kesatuan Allah, mema-
lingkan scseorang dari rasa yang lain dari yang ditujunya. Siapa yang
(*) IhlaOllahun 1950 seorang Resi berangkal dari India ke Bali bermaksud memperbaiki

kcagamaan Hindu di Bali, yang mcskipun Lelah bcragama Hindu rupanya masih makan

daging sapi.
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\1;l/h:,h ":lIl'llggd .r.l.il.rh -.uu 1I1.lIluh ,hull 1~lIlg am.u mcndalam.
TI:Illglll:1 lalah KhaLIII :11d:1I1hl'fSUIlI I dir r. I apa. ,;Jllladl, zuhud dan uap-uap
ap,1111:1pun l.ruh.m 11\1.1.\ ,Jllg IIL'III,'o.II')"'.ln LIIJ;t 1II:IIlUSla,walaupun dan
drruix a <cndm Wakiu nul.ih lIl" mcn.ap.u h~lklgl:1. Tidak ada dl ataxnya
haklgla Ligl. K,'ll'IlI,'r,III1:1I1 ulIg Illl'Il_l:ldl fllllkak dun sl'gala kctcntcraman.

Kal:l :\1 Bairum .\LlIhah 1':lll'n~gl'l uulah yang dipakai olch kaum
shull IL'IlI:lIlg IllCIll',trI ,\i l l.u]" !),'llg:!Il kal:1mcrcka : "Sclama cngkau maxih
member: I,Yalal. lld:lkl;th ,'Il",k:llI 1Ill'Il"l'~~,k:tn, scbclum AI l laq mcnguasai
rxvaraunu. (kngall 1;111,1111,1dlfl cngkau. \bJ.;.a udak lah cngkau mcngcsa-kan,
xcbclum Al-Haq IIll'Il~IUS;11 r-varaunu lkllgan ianaannya diri cnukau. Maka
udaklah Illlgg:t1I;I~1 \:lIlg IIIClllh,'[I 1S~:tr;t1.dan tidak pula isvarat I!U scruliri".
(Yam; member: "y,lf:tl (kllg:lll IJllg dusvar.nkan iclah satu, "pcnyalin).
Dalam Ik'rk:Il;L.III IlIcrl'b Ik:1l11l1<hul n dld:lp:ll _lU!!:Ik.ua-kata tcruang persa
(111/11Sl'hagallnall:1 'l'llr:lIIg ,111111keuka duunya tcruang AI-Haq I!U, iclah
ml'n}m :Ih "Bag;IIIll:III,1 ,;1\" ,lk,lIl d:II':1l Ill,' n.l"l.hk;lTI siapa Dla, Saya 1!1I
dl'n~an S;I\ a d:lfl S:I::I ,kllg:lll ,II 111:111:1.":t1:t1l ,:I: ~Ikc'mhall, dcngan kcmball
Ilulah say:1lcrpl\:lh K:t1,11I,:1\:1 1:1(;", lkng:lfl LILli Illtl:th \:"a dlflngankan,
Dan (kflgan hl'f\:lllI h,1[11':11:1 IIlc'ra":1 1,'fll,'r:1I1l

S,'!L'bh uu :\1 Barruru 1Il,'nljx:rh"lJ(lln).!kan pula icruang kcsarnaan din
dcngan yang duan , dl .uuara l hndu dan Taxaut l-Jam. Sctcngah dart inusan
ajaran "P:lll'llggl'I", h:t1llla rucndmk.m upacara-upacara ibadat kcagamaan.
sClllhahv:lng. puasa d.u: 1:IIII·Ltln uu. bukanlah j.ilan uruuk mcncap:n bahagra
(sa'"d:lh 1h.lgl 1II;lnU\l", LtI:1I1mrncap.u h:thagl" hanvalah dcngan zikrr dan
taanuuul kc laknya "k:1I1Illl'lllh:111a dmny.. bcr s.uu ucngan Tuhan dan dcngan
-cluruh 1:1I1).!:Ida I Alkuunn 11'i I, Karcna pada hakrk.unya scrnua 1!1Iadalah
sa tu.

"l'IlIUlil:1I1 lil;1 hnbw pula "13aranplapa yang tclah sarnpai kcpada
tuju.m 1111,Ill"LI kcku.uan ,111\:In\:1 akan dap,u mcngalahkan kckuatan badan
nya l.alu discbutkan de lupan mac.un kc rxurncw aan kckuatan jiwa nu,

Ukh :\1 Barruiu kcmudr.umy., dr.ulak.m pula pcrhandmgan kaum shut)
uu. ".11:111):1 "Sl'llIIIP:III1:1 1111pulalah y:lIl).! dll,yaralkan olch kaum xhuli
ll'nlall).! m"n).! yang :1111:lpahlLI lcbh <amp.u kcpada maqam maritut Kaum
xhuh 111I. kal:lIl)a mcnd.rkw ak.m halma dla mcndap.u dua roll. Roh qadirn.
yan).! !Idak hcrubah d;1I1~dl'lh, Ikngan dla dapat mcngctahu: yang ghaib.
bcrbuat lallg luar hla~;l. d:1I1kcdua Ruh Basvanyah. '1';Il!U roh manu-au hra-cr,
untuk bcruhahruhah (Lin uutuk kl'lJlli.1

Illl'll).!h,'lllbkl Allah, nlScal~1 lila mcnghcndaki pula agar scgala makhlux
hcrolch I..ch"lIk"ll (kng"n udak ada kccualian"
menghcndaki Allah, niscaya dia menghendaki pula agar segal a makhluk
beroleh kebajikan dengan tidak ada kecualian".

Kemudian dia berkata pula : "Barangsiapa yang telah sampai kepada
tujuan ini, maka kekuatan jiwanya akan dapat mengalahkan kekuatan badan-
nya". Lalu disebutkan delapan macam keistimewaan kekuatan jiwa itu.

Oleh Al Bairuni kemudiannya diadakan pula perbandingan kaum shufi
itu. Katanya : "Seumpama ini pulalah yang diisyaratkan oleh kaum shufi
tentang orang yang arif apabila telah sampai kepada maqam ma'rifat. Kaum
shufi itu - katanya mendakwakan bahwa dia mendapat dua roh. Roh qadim,
yang tidak berubah dan selisih. Dengan dia dapat mengetahui yang ghaib,
berbuat yang luar biasa; dan kedua Ruh Basyariyah. Yaitu roh manusia biasa,
untuk berubah-rubah dan unLuk kejadia .

Setelah itu AI Bairuni memperbandmgkan pula tentang kesamaan diri
dengan yang dicari, dl anLara Hindu dan Tasauf Islam. Setengah dari intisari
ajaran "patenggel", bahwa mendirikan upacara-upacara ibadat keagamaan,
sembahyang, puasa (jan lain-lain itu, bukanlah jalan untuk mencapai bahagia
(sa'adah) bagi manusia. Jalan mencapai bahagia hanyalah dengan zikir dan
ta'ammul kelaknya akan membawa dirinya bersatu dengan Tuhan dan dengan
seluruh yang ada (Alkaum) (15). Karena pada hakikaLnya semua itu adalah
satu.

Mazhab Patenggel adalah saLu mazhab shufi yang amat mendalam.
Tiangnya ialah Khalawat dan bersunyi diri. Tapa, samadi, zuhud dan tiap-tiap
apa jua pun latihan jiwa, yang menyebabkan fana manusia, walaupun dari
dirinya sendiri. Waktu itulah dia mencapai bahagia. Tidak ada di atasnya
bahagia lagi. Ketentcraman yang mcnjadi puncak dari segala ketenteraman.

Kala AI Bairuni : "Mazhab Patenggcl inilah yang dipakai oleh kaum
shufi LenLangmencari All-Iaq". Dengan kala mereka : "Selama engkau masih
memberi isyarat, Lidaklah engkau mengesakan, sebelum Al Haq menguasai
isyarmmu, dengan fananya diri engkau. Maka Lidaklah engkau mengesa-kan,
scbelum AI-Haq menguasai isyaratmu, dengan fanaannya diri engkau. Maka
tidaklah tinggallagi yang memberi isyaraL, dan tidak pula isyarat itu sendiri".
(Yang memberi isyaraL dengan yang diisyaratkan telah satu, "penyalin").
Dalam pcrkaLaan mcreka (kaum shufi) didapat juga kata-kata tentang persa-
Wan. Sebagaimana seorang shufi ketika ditanya tcntang AI-Haq itu, telah
mcnjawab "Bagaimana saya akan dapaL menjclaskan siapa Dia. Saya itu
dengan Saya dan Saya dcngan di mana. Kalau saya kcmbali, dengan kembali
iLulah saya tcrpisah. Kalau saya lahli, dcngan lalai itulah saya diringankan.
Dan dcngan bcrsaLu baru saya mcrasa LcnLcram".
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(0) Vcdaniara , adalah satu ajaran Hindu Kuno )ang diarnbil Jan Veda (Wcda ), yauu kuab
,UCl hang'. An a, duuhs dalam bahava Sanvckcna Veda arunya ialah rncnychdikr yang
udak dik etahui dc-ig an J_I_n _gama Vcdani a , arunya pcnyclIlpumaan Veda. Kitab-kuab
Veda IlU ISlnya pcnuh dcngan doa, mantra Jan wrnd, scbagaJ kcbakuan kepada Yang
Vlaha Kuasa Vcdaniara berdm pada krra-kira hma Abad sebclum :'I1asdu. Veda adalah
scnd i l:lanld danpada agama Brahmana Mula mulanya scbclurn Masehi Veda adalah
vendi Llama danpa+a agama Hrahmana Mulamulanya hanya semata-rnata hendak
mcmpclajan Veda dan rnernberinya sy arah. Akhirnya tclah rnenjadi suatu Frlsafat yang
k ian lama kian mendalam. Pendckny a yang utarna ialah "Kcs atuan Semesta" (Pamhcisrne
W,hdad ul WUJud) Segal a yang ada 1I11 hallyalah :'Ilaya (bayangan khayal. dari Yallg Esa.
yanu Brahman Brahman ada pada sCllap ·scsualll dan lanJul "Segal. sesualU ,alah
Brahman

(0.) FnSlklopacdl Islam. lcnlang Ihrahllll

Dan Abubakar Syrbli bcrkata pula "l.cpaskan \cgala-galanya. rnscaya
cngkau salllp:!! kcpada kita dcngan scgala-galanya. Lngkau ada. pcrkabaran
cngkau dan k.mu : "Pcrbuatan cngkau pcrbuatan kami".

Dan scbagai Abu Yazid Bustanu keuka ditanyai orang : "Dcngan apa
cngkau capai apa yang tclah cngkau capai 1111')". Dia rncnjawab : "Saya
mcnyilih dari din saya scndiri. xcbagai ular mcnyilih dan kulitnya, kcrnudian
itu saya lihatlah zat saya scndir i. Maka tcmyatalah bahwasanya saya ialah

Dcrnikianlah bcbcrapa contoh-comoh dan pcrbandingan yang dikcmuka
kan olch AI Bairuni, tcntang Filsafat Yunani, Hikrnat dan Kcbudayaan India,
ditambah lagi dcngan Nco Platonisrnc. scrnuanya dibanding-bandingkannya
dcngan Mazhab Tasauf Islam uu. Ditulisnya panjang lcbar dalam buku itu,
Banyak sarjana ke-Timuran yang rncngambil pcrbandingan-perbandingan
yang dikcmukakan oleh AI Bairuni ini untuk mcnctapkan pcndirian bahwa
sumber Tasauf Islam ialah dari Hindu. Atau tcrpcngaruh olchnya. Di antara
yang bcrpcndapat dcmikian ialah llorten, Blochet. Masignon. Goldziher,
Brown. 0 'leary dan bcberapa orang yang lain lagi.

Masignon bcrpcndapat bahwa pcnyclidikan atas pcrkcmbangan-pcrkcm
bangan yang mernbawa masuknya Halakah-halakah - (16) zikir di dalam
berrnacam-macarn Thariqat Shufi yang akhir-akhir, mcnunjukkan rncnjalar
nya pcngaruh thariqat-thariqat Hindu ke dalarn Tasauf Islam.

Brown berkata : "Nyata sckali dalarn bcberapa hal pcrsamaan Mazhab
Tasauf yang bermula dengan bebcrapa Mazhab Hindu, terutama ajaran
Vedantara ..)

Tctapi kata bcliau, rncskipun pcrsarnaan uu jclas, hanyalah mcngcnai
kulit. Adapun isi tctap berbeda.

Goldziher berpendapat bahwa hikayat Ibrahim bin Adharn. yang dahulu
nya anak raja di Bukhara, dan rncninggalkan singgasana lalu memilih hidup
zuhud adalah saduran dari hikayat Budha. Tasbih itu, kata beliau diambil dari
agarna Buddha .... ).

Dan Abubakar Syibli berkaLa pula: "Lepaskan segala-galanya, niscaya
engkau sampai kepada kiLa dengan segala-galanya. Engkau ada, perkabaran
engkau dari kami : "PerbuaLan engkau perbuaLan kami".

Dan sebagai Abu Yazid Bustami ketika diLanyai orang: "Dengan apa
engkau capai apa yang telah engkau capai ini?". Dia menjawab : "Saya
menyilih dari diri saya sendiri, sebagai ular menyilih dari kulitnya, kemudian
itu saya Iihatlah zat saya sendiri. Maka LernyaLalah bahwasanya saya ialah

Demikianlah beberapa contoh-contoh dan perbandingan yang dikemuka-
kan oleh AI Bairuni, tenLang Filsafat Yunani, Hikmat dan Kebudayaan India,
diLambah lagi dengan Neo Platonisme,semuanya dibanding-bandingkannya
dengan Mazhab Tasauf Islam itu. Ditulisnya panjang lebar dalam buku itu.
Banyak sarjana ke-Timuran yang mengambil perbandingan-perbandingan
yang dikemukakan oleh Al Bairuni ini untuk meneLapkan pend irian bahwa
sumber Tasauf Islam ialah dari Hindu. ALau terpengaruh olehnya. Di antara
yang berpendapat demikian ialah Horten. Blochet. Masignon. Goldziher,
Brown. 0 'leary dan beberapa orang yang lain lagi.

Masignonberpendapat bahwa penyelidikan atas perkembangan-perkem-
bangan yang membawa1nasuknya Halakah-halakah - (16) zikir di dalam
bermacam-macam Thariqat Shufi yang akhir-akhir, menunjukkan menjalar-
nya pengaruh thariqat-thariqat Hindu ke dalam Tasauf Islam.

Brown berkaLa : "NyaLa sekali dalam beberapa hal persamaan Mazhab
Tasauf yang bermula dengan beberapa Mazhab Hindu, leruLama ajaran
Vedantara *)

TeLapi kala beliau, meskipun persamaan itu jelas, hanyalah mengenai
kuliL Adapun isi teLap berbeda.

Goldziher berpendapat bahwa hikayat Ibrahim bin Adham, yang dahulu-
nya anak rajadi Bukhara, dan meninggalkan singgasana lalu memilih hidup
zuhud adalah saduran dari hikayat Budha. T.asbih itu, kala beliau diambil dari
agama Buddha **).

(*) Vedantara, adalah satu ajaran Hindu Kuno yang diambil daTi Veda (Weda), yaitu kitab
suci bangsa Aria, dilulis dalam bahasa Sansekerta. Veda aninya ialah menyelidiki yang
Lidak diketahtLi de!1gan jalan agama. Vedanta, arLinya penyempumaan Veda. Kitab-kitab
Veda ilU isinya penuh dengan do'a, mantra Jan wirid, sebagai kebaktian kepada Yang
Maha Kuasa. Vedantara berdiri pada kira-kira lima Abad sebelum Masehi. Veda adalah
sendi Ulama daripada agama Brahmana. Mula-mulanya sebelum Masehi. Veda adalah
scndi Ulama daripatla agama Brahmana. Mula-mulanya hanya semata-mata hendak
mempelajari Veda Win memberinya syarah. Akhirnya telah menjadi suatu Filsafat yang
kian lama kian mendalam. Pendeknya yang utama ialah "Kesatuan Semesta" (Pantheisme
Wihdad ul Wujud). Segala yang ada ini hanyalah Maya (bayangan khayal, dari Yang Esa,
yailu Brahman. Brahman ada pada seliap 'sesuatu dan lanjut "Segala sesuatu ialah
Brahman.

(**) Ensiklopaedi Islam, lentang "Ibrahim".
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Kcmudian datang lagi tcon yang rnengatakan Tasauf Islami itu timbul
dari kcbudayaan Persia. Untuk rncncgakkan kcmungkinan ini tentu mudah
saja. Scbab scjak zaman Khalifah kcdua, Umar bin Khattab bahkan scbclum
Islam pun, hubungan Arab dcngan Persia daJam soal poliuk, ekonomi dan ke
budayaan, sudah sangat eratnya. Bcrapa banyaknya pepatah-petitih dan hikmat
persia yang jadi hiasan dari pcrkcmbangan pcradaban Arab. Berapa banyaknya
Nabi Muhammad Saw seudiri mcngambil fikiran-fikiran daJam hal dukwi,
dalam hal siasat pemcrintahan (cincin cap). dan siasat perang (rnernbuat parit
di front Madinah) dari Salman orang Persia. Scumpama Ma'ruf Al-Karachi,
Abu Jazid Bustami, dan kcmudian Al-Jami, Ialalud'din Rumi, Al-Iraqi, Au
haduddin, Al-Karmani dan lain-lain.

Zahud dalam Tasauf Islam arnat menycrupai Zuhud dan kepcndetaan
dalam Mazhab Manu. Qana'ah, yaitu hid up sangat sederhana dan mclarang
makan daging binatang, mcnycrupai pula ajaran Mazhab Mazdak.

2. Pengaruh Persia

O'leary bcrkata bahwa tidaklah bolch diabaikan ...aja rncnilik bagaunana
pengaruh Budhisrnc dalam Tasauf Islam. Scbab ajaran Budha itu mcrnangnya
tclan tcrsiar di ncgeri-ncgeri Persia dan di bclakang sungai Dajlah Furat di
zaman Jahiliyah. Di Balakh scbclah Sclatan Khurasan terdapat sisa rna'bad
agama Budha. Tctapi bcliau kemudiannya mcngatakan bahwa pcngaruh itu
tidak sarnpai bcgitu bcsar hingga mcngcnai lSI Pcrscrupaan ajaran Nirwana
budha dcngan Fanaa Tasauf, hanyalah pada kulit.

Nirwana ialah ajaran yang rncnggarnbarkan bahwa jiwa rnanusia, hilang
lenyap scndirinya dalarn kctcntcrarnan yang rnutlak. udak terganggu lagi oleh
indra dan syahwat. Tctapi ajaran Fanaa dalam Tasauf, mcskipun juga rneni
adakan diri, namun dia mcmanda ng kcpada kckckalan yang tctap, dan tetap
ada dalam mcnyaksikan dan rnerasa lczat cita kcindahan Tuhan (Jarna'l Ilahi).
Akhirnya O'leary rncnyatakan bahwa rncmang ada pcrscrupaan, tetapi bukan
dengan Budhisrnc, rnclainkan dalam ajaran Kesatuan Semesta, sebagai terse
but dalam Veda.

Jalan yang sarna (paralcl) tcntang Kcsatuan Scmcsta di antara Tasauf
Islam dcngan Brahrnana inilah yang mendorongkan kebanyakan sarjana
mengatakan bahwa Tasauf Islami, udak rnungkin bcrasal dari Islam. Apatah
lagi ajaran Patheismc itu sangat bcrtcruangan dengan prinsip Islam, yaitu
Tauhid. Dan Islam sangat mcnjclaskan pcrbcdaan sifat Khalik dengan sifat
Makhluk. Sclain Allah. adalah Alam SCHlUa.Dan tidak ada scsuatu pun yang
rncnycrupai-Nya.

O'leary berkata bahwa tidaklah boleh diabaikan saja menilik bagaimana
pengaruh Budhisme dalam Tasauf Islam. Sebab ajaran Budha itu memangnya
telah terslar di negeri-negeri Persia dan di belakang sungai Dajlah Furat di
zaman Jahiliyah. Di Balakh sebelah Selatan Khurasan terdapat sisa mabad
agama Budha. Tetapi beliau kemudiannya mengatakan bahwa pengaruh itu
tidak sampai begitu besar hingga mengenai isi. Perserupaan ajaran Nirwana
budha dengan Fanaa Tasauf, hanyalah pada kulit.

Nirwana ialah ajaran yang menggambarkan bahwa jiwa manusia, hi lang
lenyap sendirinya dalam ketenteraman yang mutlak, tidak terganggu lagi oleh
indra dan syahwat. Tetapi ajaran Fanaa dalam Tasauf, meskipun juga meni-
adakan diri, namun diamemandang kepada kekekalan yang tetap, dan tetap
ada dalam menyaksikan dan merasa lezat cita keindahan Tuhan (lama'l Ilahi).
Akhirnya O'leary menyatakan bahwa memang ada perserupaan, tetapi bukan
dengan Budhisme, melainkan dalam ajaran Kesatuan Semesta, sebagai terse-
but dalam Veda.

Jalan yang sama (para leI) tentang Kesatuan Semesta di antara Tasauf
Islam dengan Brahmana inilah yang mendorongkan kebanyakan sarjana
mengatakan bahwa Tasauf Islami, tidak mungkin berasal dari Islam. Apatah
lagi ajaran Patheisme itu sangat bertentangan dengan prinsip Islam, yaitu
Tauhid. Dan Islam sangat menjelaskan perbedaan sifat Khalik dengan sifat
Makhluk. Selain Allah, adalah Alam semua. Dan tidak ada sesuatu pun yang
menyerupai-Nya.

2. Pengaruh Persia

Kemudian datang lagi teori yang mengatakan Tasauf Islami itu timbul
dari kebudayaan Persia. Untuk menegakkan kemungkinan ini tentu mudah
saja. Sebab sejak zaman Khalifah kedua, Umar bin Khattab bahkan sebelum
Islam pun, hubungan Arab dengan Persia dalam soal politik, ekonomi dan ke-
budayaan, sudah sangat eratnya. Berapa banyaknya pepatah-petitih dan hikmat

, persia yang jadi hiasan dari perkembangan peradaban Arab. Berapa banyaknya
Nabi Muhammad Saw sendiri mengambil fikiran-fikiran dalam hal dukwi,
dalam hal siasat pemerintahan (cincin cap), dan siasat perang (membuat parit
di front Madinah) dari Salman orang Persia. Seumpama Ma'ruj Ai-Karachi.
Abu Jazid Bustami. dan kemudian A i-Jami , Jaiaiud'din Rumi. Ai-Iraqi. Au-
haduddin, Ai-Karmani dan lain-lain.

Zahud dalam Tasauf Islam amat menyerupai Zuhud dan kependetaan
dalam Mazhab Manu. Qana'ah, yaitu hidup sangat sederhana dan melarang
makan daging binatang, menyerupai pula ajaran Mazhab Mazdak.
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Dalam kepercayaan kaum Syi'ah, yaitu kempkali amat berdekat pertum-
buhannya dengan Tasauf, bahkan pengaruh mempengaruhi, terdapat keperca-
yaan tentang "Hak Ketuhanan Raja". Tuhan menjelma pada Imam. Sernuanya
bersumber dari Persia. Tentang alam ini dikemudikan oleh tujuh omng Qu-
thub, yaitu Wali yang amat tinggi kekuasaannya, pun juga kepercayaan
Persia. Demikian juga kepercayaan orang Tasauf, bahwa yang asal mula
terjadi ialah "AI Haqiqat ul Muhammadiyah", dan daripadanya baru terjadi
segala isi alam, dan "Haqiqat" itu laksana seekor burung Nuri di dalam
keranda kaca, titik keringatnya menjadi Malaikat, langit dan bumi dan
sebagainya, semuanya itu adaIah lanjutan dari kepercayaan agama
"2arasuslra" terhadap yang mereka namai "Zind Afesta", yaitu bahwa
Ahriman (Harmuz) Tuhan kebaikan menjadikan alam ini tidaklah secam
langsung, melainkan dengan perantaraan "Kalimat".

3. Pengaruh Agama Nasrani

Kemudian itu ada pula pendapat yang mengatakan ajaran tasauf dalam
Islam itu, sebagian besar bersumber dari agama Nasrani. Pendapat-pendapat
begini dikuatkan dengan macam-macam alasan. Misalnya ialah mengatakan
bahwasanya perhubungan kehidupan orang Arab dengan orang Nasrani itu
memang telah ada sejak zaman jahiliyah.

Banyak ahli-ahli Nasrani telah datang ke Jazirah Arab mengajarkan
dasar-dasar hidup kerohanian kepada bangsa itu. Lalu dipertalikan pula,
bahwa Nabi Muhammad sendiri di dalam membangun agama "baru" itu,
adalah karena terlebih dahulu telah belajar kcpada orang-orang Nasrani. Baik
di dalam perjalanan kc Syam di waktu kccil, kctika bcrtemu dengan Buhaira
Rahib, atau padakesempalan lain. Bahkan setelah Khadijah cemas sctclah
Nabi mendapat wahyu yang pertama, kepada pamannya Warkah bin Naufal
Nabi dibawanya, dan Warkah telah resmi memeluk agama Nasrani. Dapatlah
diperhatikan banyaknya persamaan kehidupan ahli-ahli tasauf itu dengan
pendapat-pendapat Nasrani. Ajaran-ajarannya, lat.ihan rohaninya, khalwatnya,
tapanya di tempat tertentu. Bahkan sampai kepada pakaiannya.

Goldziher; menetapkan bahwa hadits-hadits Nabi yang memuji hidup
miskin dan mencela, kekayaan dan kemewahan adalah diambil dari sumbernya
Nasrani. Sebab agama Nasranilah yang amat mengutamakan itu.

Noldke; mengatakan bahwa pakaian Shu! (bulu) itu pun diambil dari
Nasrani.

Nicholson berpendapat bahwa tafakkur berdiam diri dan berzikir pun dari
pengaruh Nasrani.
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I'L'n)L'lIdik·penyelidlk yang bcrpcndapat bahwa pengaruh Filsafat Yunani
amar bcsar dalarn Tasauf Islam udak pula kurang. Bahwasanya Filsafat
Yunam mcmpcngaruhi alam Iikiran Islam, udak seorang pun yang dapat
mcmunyk ir). Alam Iikiran Islam tclah mernakai Filsafat Aristoteles untuk

4. Pengaruh Filsafat Yunani

Dan lagi ahh-ahli tasaut suka sekali menukilkan kata-kata hikmat atau
latwa dan Nabi lsa AI Masih. Ini pun mercka jadikan bukti juga bahwa
ajaran tasauf Islam didirikan alas scndi-scndi Nasrani. Salah satu cerita yang
bcrtcmu di dalarn kitab-kitab kaum Shull bahwa pacta suatu hari Nabi lsa
berjumpa dcngan scgolongan orang Abid yang laksana sudah terbakar diriya,
atau xcrupa kam-kain uang yang telah robek, lalu Al Masih bertanya : "Karnu
ini siapa?" Mercka rncnjawab : "Karni adalah orang-orang 'Abid"."

"Untuk apa kamu bcribadat?" tanya AI Masih.
"Kami diancarn Tuhan dcngan ncraka! ltu scbabnya kami beribadat,

karcna takut rnasuk ncraka."
Adalah hak Allah akan mcmcliharakan kamu dari apa yang kamu takuti."

kala AI Masih.
Kcmudian bcliau pun rncncruskan perjalanan pula sehingga berjumpa

dcngan orang-orang yang ibadatnya Icbih lagi dari yang pertama. Lalu beliau
bcrtanya pula: "Untuk apa kamu bcribadat?"

"Tuhan mcnimbulkan kcridhaan dalam hati karni akan rnasuksyurga, oan
bcbcrapa janjinya tcrhadap orang-orang yang menjadi walinya. Karni meng
harap janji-janji itu."

Maka kala Al Masih : "Mcnjadi haq bagi Allah akan memberi apa yang
karnu harapkan iIU."

Bcliau pun rnencruskan pcrjalanan pula, Bertemu pula beliau dengan
orang-orang yang tcngah bcribadat. Lalu beliau bertanya pula: "Untuk apa
kamu bcribadat?"

Mcrcka mcnjawab : "Kami cinta kepada Allah. Kami beribadat kepada
nya hukanlah karcna takut akan neraka, dan bukan karena ingin mas uk
syllrga. Mchunkan karcna cmta kepada-Nya sendiri, dan memuhakan 'kebe
xarannya.

Maka bcrkatalah AI Masih : "Karnulah Wah Allah yang sebenamya.
Bcrxnma kamulah saya dipcrimahkan unggal". Maka hiduplah Al Masih
bcrxarua mcrcka.

lrulah bukti pcngaruh Nasrani' Kala mcreka. Karcna memang inti dan
ajaran Naxrani itu ialah cirua. Scdang ajaran Islam lebih banyak mcngancarn
kan ncruku dan mcmbuiukkan syurga!

Dan lagi ahli-ahli tasaul suka sekali menukilkan kata-kata hikmat atau
fatwa dari Nabi Isa Al Masih. Ini pun mereka jadikan bukti juga bahwa
ajaran Lasauf Islam didirikan atas sendi-sendi Nasrani. Salah satu cerita yang
bertemu di dalam kitab-kitab kaum Shufi bahwa pada suatu hari Nabi lsa
berjumpa dengan segolongan orang Abid yang laksana sudah terbakar diriya,
atau serupa kain-kain uang yang telah robek, lalu AI Masih bertanya : "Kamu
ini siapa?" Mereka menjawab : "Kami adalah orang-orang 'Abid"."

"Untuk apa kamu beribadat?" tanya AI Masih.
"Kami diancam Tuhan dengan neraka! Itu sebabnya kami beribadat,

kan~na takut masuk neraka. '"
Adalah hak Allah akan memeliharakan kamu dari apa yang kamu takuti."

kata AI Masih.
Kemudian beliau pun meneruskan perjalanan pula sehingga berjumpa

dengan orang-orang yang ibadatnya lebih lagi dari yang pertama. Lalu beliau
bertanya pula: "Untuk apa kamu beribadat?"

"Tuhan menimbulkan keridhaan dalam hati kami akan masuk syurga, aan
beberapa janjinya terhadap orang-orang yang menjadi walinya. Kami meng-
harap janji-janji itu."

Maka kata AI Masih : "Menjadi haq bagi Allah an memberi apa yang
kamu harapkan itu."

Beliau pun meneruskan perjalanan pula. Bertemu pula beliau. dengan
orang-orang yang tengah beribadat. Lalu beliau bertanya pula: "Untuk· apa
kamu beribadat?"

Mereka menjawab : "Kami cinta kepada Allah. Kami beribadat kepada-
nya bukanlah karena takut akan neraka, dan bukan karena ingin masuk
syurga. Melainkan karena cinta kepada-Nya sendiri, dan memuliakan 'kebe-
sarannya."

Maka berkatalah AI Masih : "Kamulah Wali Allah yang sebenamya.
Bersama kamulah saya diperintahkan tinggal". Maka hiduplah AI Masih
bersama mereka.

Inilah bukti pengaruh Nasrani! Kata mereka. Karena memang inti dari
ajaran Nasrani itu ialah cinLa. Sedang ajaran Islam lebih ban yak mengancam-
kan ncraka dan membujukkan syurga!

4, Pengaruh Filsafat Yunani

Pcnyelidik-penyelidik yang berpendapat bahwa pengaruh Filsafat Yunani
amat besar dalam Tasauf Islam tidak pula kurang. Bahwasanya Filsafat
Yunani mempengaruhi alam fikiran Islam, tidak seorang pun yang dapat
memungkiri. Alam fikiran Islam telah memakai Filsafat Aristoteles untuk
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mcnguatkan kcpcrcayaan kcpada 1~ltPcnctpta Sarwa Sckalian Alam. ltulah
kcmungk inannya yang tclah mcnjclma men jadi apa yang d IIIaIIIaI I lru uI
Qalarn".

t.ogrka Anstotclcs drpakai til <arnping ldcalisme 1'/1I111 Scmboyau SlXI:I
le", yang terkcnal. yang didapaunya tcrtuhs di dindmg Mabad Delli. Kcnal
lah Dmrnu. Lelah drscxuaikan olch ahh Tasauf den:..:an "Hadu-, at:u: k.ua
lukrnat Tasauf yang tcrkcnal pula yauu 'Barang-rapa llll'ngl'n;1I dmnya.
xungguh lila telah rncngcnal Tuhannya

DI zaman pcrrnulaan tumbuh Daulat Abbasiyah. icrutama zaman Khalil
Al Ma'mun, yang Juga dmamai "taman cmas", timbul pcrlombaan mcutcrjc
mahkan kuab-kuab ilmu pcngctahuan asing ke datum bahasa Arab, Drambil
dan PnSIJ, Hindustan, dan Juga dan Yunani. Tukang -tukang tcrjcmah uu
tcrdrn dan sarjana-sarjana pcmcluk Na-ram. \1;vh:lh :'\a,rarll S(JI/Uflllfl
icrscbar til ncgcri-ncgcn Hrrah «Ialarn lmgkungan Kcr;IJ;.411l lr.ik ,t'karang).
Mazhab Nasraru ril( obctnrn tcrviar (Ii <cbclah ncccn Ghaxan ucrmusuk
hngkungan Rcpubhk Surya ...c ka rang I. Scorang dl antara pcntcr icruah ~ang
icrkcnal narnanya Abdul \1a"h hill :'\alrllah orang Horns

Yang lcbih mcnarrk pcrhauan ralah Frlsafat baru, gabungan alam hkrran
Yunaru dcngan Tasaut (nuxuk : Tunur yang diumbulkan olch Pluun lit
lskandanyah. Itulah yang dikcnal dcng.m nama Nco Platomsmc. Svahrustan:
til dalam bukunya A/ '\11/u/ WUfI .\Iha/ mcnycbut PIUIHI IlII Syckh Yunani.

Kaum Shufi banyak llleng:lI11htl <an dan ajaran uu "Hakiku: \elfl>;

terttngv: udaklah .ll'mu/a·/TlII/,1 did/Ilia I dcnvun ht'rfik/r 'l rtatn dcngan
musvuwaruh t me nvak sikun It'fI,iI'I i 1(,/)Ul;aI paduun rcnunran uwu dl"lgan
krindahan a/elm"

lmlah IIIIIsan aiaran "t'O Pkuonr-mc Dcnukian nula <an arara: ';':lum
Shull "Bahwasanva "maritui 1('/,IIl" IIJ(IA alum didapat dari [alan pancu
indra dan aka/ he/aka . .,etutu denl;an "Sur" .\(lfIg dianugerahkan ., uhan ke
dalam "hall Sanubari" seorang humba setclah dill terlepas dan ikatan-ikatan
kchcndak nafsu, dan [anua lulu hidup merasat kelezutan 1-<11l lahi hilang
scgala yan~; memisahkan schtnvga bersatu dan berpadu"

Maka timbullah bcberapa rstilab. scbagai Zauq (rasa), IHJ/d (nndu ), ron
bcbcrapa ixulah lam scpcru A/ Ma'an, A/ Azalivah, .aru )an~ asal) tariquh .
tariw qah, marifat dan haktkat ll aaiqaiul ll aqaiq lllat dan Malul - 117).
Faidh t hmpahan sinar ). ljuhad. Kastrai. Al-Aklul .4w~a/ . .4/-I/.I</I</,I[U/
,\fuhJ.llllllladnah, Wlhdaw/ WUlud. 1\'lhda/us\ Smhtui, .4/-l/u/ul. llal1 lalll
lam, yang scmuanya Ilu adalah pcoh-(x:cahan pcndapal flklran sc,ullah
hcrhuhullgan dcngan ltu hlsafal Yur.anl. leruLama ~l'o-Plal()IlISllll'

mengualkan kepercayaan kepada Zat Pencipla Sarwa Sekalian Alam. lLulah
kemungkinannya yang telah menjelma menjadi apa yang dinamai : "Wnul
Qalam".

Logika Aristoteles dipakai di samping Idealisme Plato. Semboyan Socra-
tes yang terkenal, yang didapatinya tertulis di dinding Ma'bad Delfi, "Kenal-
lah Dirimu", telah disesuaikan oleh ahli Tasauf dengan "Hadits" alau kala
hikmat Tasauf yang terkenal pula yaitu : "Barangsiapa mengenal dirinya,
sungguh dia telah mengenal Tuhannya".

Di zaman permulaan tumbuh Daulat Abbasiyah, terutama zaman Khalif
AI Ma'mun, yang juga dinamai "zaman emas", timbul perlombaan menterje-
mahkan kilab-kitab ilmu pengetahuan asing ke dalam bahasa Arab. Diambil
dari Persia, Hinduslan, dan juga dari Yunani. Tukang-tukang terjemah itu
terdiri dari sarjana-sarjana pemeluk Nasrani. Mazhab Nasrani Naslurian
tersebar di negeri-negeri Hirah (dalam lingkungan Kerajaan Irak sekarang).
Mazhab Nasrani Yacobeinen tersiar di sebelah negeri Ghasan (termasuk
lingkungan Republik Sl;Irya sekarang). Seorang di antara penterjemah yang
terkenal namanya Abdul Masih bin Na'imah orang Horns.

Yang lebih menarik perhatian ialah Filsafat baru, gabungan alam fikiran
Yunani dengan Tasaufi· (mistik) Timur yang ditimbulkan oleh Plutin di
Iskandariyah. Itulah yang dikenal dengan nama Neo Platonisme. Syahraslani
di dalam bukunya Al Milal Wan Nihal menyebut Plutin itu Syekh Yunani.

Kaum Shufi ban yak mengambil sari dari ajaran itu. "Hakikal yang
leninggi lidaklah semala-mala didapal dengan berfikir. J'elapi dengan
musyawarah (menyaksikan sendiri). sebagai paduan renungan jiwa dengan
keindahan alam".

Inilah intisari ajaran Neo Platonisme. Demikian Dula sari aiaran iGlum
Shufi : "Bahwasanya "ma'rijal sejali" lidak akan didapal dari jalan panca
indra dan akal belaka. Telapi dengan "Nur" yang dianugerahkan Tuhan ke
dalam "hali Sanubari" seorang hamba selela"h dia terlepas dari ikalan-ikalan
kehendak nafsu. dan fanaa lalu hidup merasai kelezalan Zat Ilahi : hilang
segala yang memisahkan sehingga bersatu dan berpadu".

Maka timbullah beberapa istilah, sebagai Zauq (rasa), wajd (rindu), dan
beberapa istilah lain seperti Al Ma'ani Al Azaliyah, (arti yangasal) lariqah.
lariwqah, ma'rijat dan hakikal. Haqiqatul Haqaiq. IIlat dan Ma'lul - (17).
Faidh (Iimpahan sinar). Ijtihad. Kaslral. AI-Aklul Awwal. AI-Haqiqatul
Muhammadiyah. Wihdalul Wujud. Wihdalusy Syuhud, AI-Hulul. dan lain-
lain, yang semuanya itu adalah pecah-pecahan pendapat fikiran sesudah
berhubungan dengan itu Filsafat Yur.ani, terutama Neo-Platonisme.
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(0) Thcor l.rnc si Rcnan yang Icrkcnal Mcndapat baniahan dan de Boer. 1.A.C. Brown dan
lain-lain

Untuk rncnctapkan pcrsangkaan bahwasanya timbulnya tasauf Islam.
adalah karcna pcngaruh Hindu. yang dikuatkan oleh ahli-ahli penyelidik tadi,
semuanya diambil alasan daripada kitab karangan Al-Bairuni tersebut, Bila
kita selidiki buah-buah hasil penyclidikan rnereka, kcpada Al-Bairuni jugalah
merck a mcnyandarkan alasan. Tetapi tidak seorang pun yang dapat me
ngcmukakan alasan adakah pertalian bangsa Arab dengan bangsa Hindustan,
atau Kcbudayaan Arab dcngan Kcbudayaan Hindustan, baik sebelum Nabi
Muhammad lahir, atau sekian masa setelah Islam tersiar. Tentang adanya
pcrhubungan lalu-lintas, tidaklah dapat dirnungkiri. Tctapi pcngaruh agama,
scbagai Brahmana aiau Budha, tidaklah nampak. Ahli-ahli sastera adalah
saksi yang adil untuk mcncari pcngaruh itu. Sudah berapa orang penyair
.crnama scbclum Nahi Muhammad lahir, schingga ada syair syair mcrcka
yang digantungkan pada Ka'bah. Namun Landa-landa pengaruh fikiran Nir
wana Budha, atau Brahmana Hindu tidaklah tcrdapat. Kalau dipandang dari
scgi kcmasyarakatan, kalau mcmang telah ada tcrlebih dahulu kcpcrcayaan
Budha atau Brahmana yang mcmpunyai filsafat tinggi itu telah ada pc
ngaruhnya di tanah Arab, sudah terang kedatangan agama Islam mcsu
mcnycbut pcrbcdaan itu. Scbagaimana pcrbedaan-perbedaan di antara pokok
kcpcrcayaan Islam dcngan Yahudi, Nasrani dan Musyrikin.

Ahli-ahli lain pcrnah mcngemukakan teori tentang caranya bangsa
bangsa herfikir. ") (Rassentheorie). Katanya, bangsa Arya dapat mencrima
bcrfikir yang "tinggi". Sehingga menimbulkan Brahmana, mendasar fikiran
kcpada Kcsatuan Scgala. Dan bisa bcrfikir cara Budha. meniadakan kesatuan
scgala. Tctapi bangsa Scmit tidak dapat bcrfikir yang tinggi mendalam.
Mcskipun tcori dcmikian, yang urnbul di dalam abaci kesembilan belas, tclah

1. Pengaruh Hindu

Pcrsangkaan atas adanya pcngaruh Hindi atau Neo-Platonisme, atau aga
ma Nasrani, yang mcnycbabkan timbulnya Tasauf Islam itu, haruslah diduduk
kan dcngan scbaik-haiknya.

PENYELlI>IKAN ATAS KEMlJNGKINAN-KEMUNC;KINAN (TlJ

BABI\,BABIV

PENYELIDIKAN AT AS KEMUNG KINAN-KEMUNGKINAN lTU

I

Persangkaan atas adanya pengarllh Hindi. atau Neo-Platonisme, atau aga-
rna Nasrani, yang menyebabkan timbulnya Tasauf Islam itu, haruslah diduduk·
kan dengan sebaik-baiknya.

1. Pengaruh Hindu

Untuk menetapkan persangkaan bahwasanya timbulnya tasauf Islam,
adalah karena pengaruh Hindu, yang dikuatkan oleh ahli-ahli penyelidik tadi,
semuanya diambil alasan daripada kitab karangan Al-Bairuni tersebut. Bila
kita selidiki buah-buah hasil penyelidikan mereka, kepada Al-Bairuni jugalah
mereka menyandarkan alasan. Tetapi tidak seorang pun yang dapat me-
ngemukakan alasan adakah pertalian bangsa Arab dengan bangsa Hindustan,
atau Kebudayaan Arab dengan Kebudayaan Hindustan, baik sebelum Nabi
Muhammad lahir, atau sekian masa setelah Islam tersiar. Tentang adanya
perhubungan lalu-lintas, tidaklah dapat rlimungkiri. Tetapi pengaruh agama,
sebagai Brahmana autu Budha, tidaklah nampak. Ahli-ahli sastera adalah
saksi yang adil untuk mencari pengaruh itu. Sudah berapa orang penyair
lernama sebelum Nabi Muhammad lahir, sehingga ada syair·syair mereka
yang digantungkan pada Ka'bah. Namun tanda-tanda pengaruh fikiran Nir-
wana Budha, atau Brahmana Hindu tidaklah terdapat. KaIau dipandang dari
segi kemasyarakatan, kalau memang telah ada terlebih dahulu kepercayaan
Budha atau Brahmana yang mempunyai filsafat tinggi itu telah ada pe-
ngaruhnya di tanah Arab, sudah terang kedatangan agama Islam mesti
menyebut perbedaan itu. Sebagaimana perbedaan-perbedaan di antara pokok
kepercayaan Islam dengan Yahudi, Nasrani dan Musyrikin.

Ahli-ahli lain pernah mengemukakan teori tentang caranya bangsa-
bangsa berfikir. *) (Rassentheorie). Katanya, bangs a Arya dapat menerima
berfikir yang "tinggi". Sehingga menimbulkan Brahmana, mendasar fikiran
kepada Kesatuan Segala. Dan bisa berfikir cara Budha, meniadakan kesatuan
segala. Tetapi bangsa Semit tidak dapat berfikir yang tinggi mendalam.
Meskipun teori demikian, yang timbul di dalam abad kesembilan belas, telah

(~) Theori Ernesl Renan yang lerkenaJ. Mendapal bantahan dari de Boer, J.A.C. Brown dan
lain-lain.
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Adapun rapatnya hubungan di antara bangsa Arab dcngan bangsa Persia.
adalah hal yang iclah nyata dan tcrang di dalarn tarikh. Kedua bangsa itu
telah mcnjadi satu di dalarn [slam. Keduanya tclah bcrkonfrontasi mcrnperc
butkanpcngarun poliuk di dalarn kcraiaan Islam. Di zarnan Bani Ummayyah
daun tirnbangan kckuasaan Arablah yang tinggi di zaman Bani Abbas. kaum
Pcrsialah yang mcnyokong dan mcndirikan Kcrajaan itu. Tctapi kala-kala
yang menyatakan bahwa timbulnya tasauf adalah karcna dibawa oleh orang
Persia. tidaklah dapat ditcrirna bcgitu saja. Sebclurr, adanya pcrcampuran
Kcbudayaan atau pcrpaduannya di antara Arab dengan Persia. kchidupan
kerohanian Lelah ada pada sahabat-sahabat utarna dan Tabi'in,

Kalau dikcrnukakan bahwasanya pcnganjur-pcnganjur Tasauf yang tcr
diri dari orang Persia, scbagai Ma ruf Al-Karachi dan Abu Yazid Bustami.
orang pun tak bolch lupa bahwa Abu Sulaeman Al-Darani, adalah seorang
Arab, wafat tahun 215 H. (830). Zun-Nun Al-Mishri adalah orang Mcsir,
kcturunan Nabi (di antara Sudan dan Mcsir, dan kala setengah keturunan dari
KOPli. wafat 245 H. (853 M). Ahli-ahli Tasauf mcmang banyak dari keturunan
Persia dan ada juga dari keturunan Arab dan juga keturunan Turki Al-Jami
Jalaluddin Rumi, Al-Karmani dan lain-lain. memang orang Persia. Tetapi ini
sudah bcrlalu riga atau cmpat abad scsudahtllllbuinya hidupkerohanian Islam.
Schab itu tidaklah bolch dijadikan alasan untuk menjadi surnber.

Hidup Kcrohanian atau Tasauf memang besar pcngaruhnya dalam ka
langan burn Persia. tcrutarna kaum Syi'ah. Kadang-kadang karena pcngaruh
politik, menentang kckuasaan yang nyata. Setengah dari kepercayaan kaum
Syi'ah Persia itu ialah rnempcrcayai akan adanya Imam yang ghaib. dan yang
ditunggu kcdatangannya ke duma. Schab mereka tidak mau mempercayai
Imam yang hadir, scbab Imam itu bukan dan kalangan Syi'ah.

2, Persia

dibantah olch bcbcrapa ahli, narnun salah saw buku yang dapat mcrcka
kcmukakan, tcntu saja karcna dalam bangsa Sernit, yang termasuk di dalam
nya bangsa Arab, tidak pcrnan .crdapat pcrsarnaan atau pcngambilan cara
bcrfikir Brahmana atau Budha rtu,

Dan lagl, haruslah dipcrhatikan bahwasanya Al-Bairuni baru lahir kc
dunia di pcrtcngahan yang akhir dari abad kccmpat Hijriah dan pcnggal
kcdua dari abad kclima 051 - 440 H atau %2 - I04H \1). Scdang dalam rnasa
cmpat abad yang tclah dilalui I!U, taxauf tclah bcrkcrnbang dalarn rnasyarakat
Islam dengan luasnya.

Tcrdapainya bcbcrapa pcrsamaan jalan. tcrscbab tasauf Islam ditirnbul
kan oleh karcna pcngaruh Hindi. sulit dapat ditcrirna.

dibantah oleh beberapa ahli, namun salah satu bukti yang dapat mereka
kemukakan, tentu saja karena dalam bangsa Semit, yang tennasuk di dalam-
nya bangsa Arab, tidak pernah tcrdapat persamaan atau pengambilan cara
berfikir Brahmana atau Budha itu.

Dan lagi, haruslah diperhatikan bahwasanya Al-Bairuni baru lahir ke
dunia di penengahanyang akhir dari abad keempat Hijriah dan penggal
kedua dari abad kelima (351 - 440 H atau 962 - 1048 M). Sedang dalam masa
empaL abad yang Lelah dilalui iLU,tasauf Lelah berkembang dalam masyarakaL
Islam dengan luasnya.

TcrdapaLnya beberapa persamaan jalan, Lersebab tasauf Islam diLimbul-
kan oleh karena pengaruh Hindi, sulit dapaL diterima.

2. Persia

Adapun rapatnya hubungan di antara bangsa Arab dengan bangsa Persia,
adalah hal yang telah nyaLa dan Lerang di dalam tarikh. Kedua bangsa itu
Lelah menjadi satu di dalam Islam. Keduanya Lelah berkonfrontasi mempere-
butkanpengaruh politik di dalam kerajaan Islam. Di zaman Bani Ummayyah
daun Limbangan kekuasaan Arablah yang tinggi di zaman Bani Abbas, kaum
Persialah yang menyokong dan mendirikan Kerajaan itu. Tetapi kala-kala
yang menyatakan bahwa timbulnya tasauf adalah karena dibawa oleh orang
Persia, tidaklah dapat diterima begitu saja. SebelulT' adanya percampuran
Kebudayaan atau perpaduannya di antara Arab dengan Persia, kehidupan
kerohanian telah ada pada sahabat-sahabaL utama dan Tabi'in.

Kalau dikemukakan bahwasanya penganjur-penganjur Tasauf yang ter-
diri dari orang Persia, sebagai Ma ruf AI-Karachi dan Abu Yazid Bustami,
orang pun tak boleh lupa bahwa Abu Sulaeman Al-Darani. adalah seorang
Arab, wafat Lahun 215 H. (830). Zun-Nun Al-Mishri adalah orang Mesir,
keturunan Nabi (di antara Sudan dan Mesir, dan kata setengah keturunan dari
Kopti, wafaL 245 H. (853 M). Ahli-ahli Tasauf memang banyak dari keturunan
Persia dan ada juga dari keturunan Arab dan juga keturunan Turki Al-fami
falaluddin Rumi. Al-Karmani dan lain-lain, memang orang Persia. Tetapi ini
sudah berlalu tiga atau empaL abad sesudahtllubulnya hiduPkerohanian Islam.
Sebab itu tidaklah boleh dijadikan alasan untuk menjadi sumber.

Hidup Kerohanian atau Tasauf memang besar pengaruhnya dalam ka-
langan kaum Persia, terutama kaum Syi'ah. Kadang-kadang karena pengaruh
poliLik, menentang kekuasaan yang nyata. Setengah dari kepercayaan kaum
Syi'ah Persia itu ialah mempercayai akan adanya Imam yang ghaib, dan yang
diLunggu kedatangannya ke dunia. Sebab mereka tidak mau mempercayai
Imam yang hadir, sebab Imam itu bukan dari kalangan Syi'ah.
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Mcmbuarak.m hubungan Isbill dcngan Nasraru, hcndaklah dijadikan
unjauan yang mula-mula, scbclurn kcrnungkinan bahwa tasauf [slam diambil
aL;IU terscbab karcna pcngaruh 'a.,ranl.

l 'ntuk mcmb.carakan rru rasa fanauk pihak Nasrani dan pihak Isl.lI11
yang datang karcna pcrnngkahan dan pcrcbutan kekuasaan yang tclah lcbih
scrihu tahun usianya. haruxlah dihindarkan Icbih dahulu dan dada scuap
oran~ yang mcnvchdiki.

Mcnurut pokok kCpl.'rla)aan Islam )ang ash, Islam yang dibawa olch
:--;ahl Muhammad Sav. iru. adalah lanjutan usaha dan Isa dan Musa. dan
lbralum dan Nuh dan kl' .uaxnya. Dan pandangan Islam, udak ada nama
Naxr.mi. Agama vang (lihawa ,,,hi [sa. adalah Islam Juga, dan Nabi Muham
mad mcnycrnpurnakan n salah dan nabrnab: yang dahulu. Islam pun rncrn
pcrcay.u bahwaxanya 'aol kl Alrnasrh. drlahirkan dcngan kchcndak Allah
olch Maryarn hrnu [mran, dcngan udak mcmpunyai bapak, (tctapi ada Juga
sl')!olon)!an kccrl ahli-ahh Fikrr Islam yang rncnctapkan bahwa bcliau her
hapak, .) Bellau hcrhlcara kellka maslh crat mcnyusu. urnuk rnclcpaskan

(.) .\1 l,la, .\ 11.«.n d al am \1u4.JdlTn.h l.hlT AI,['uT4'" halarnan XII rncncrangk an

dcrmkran: '''llJ~11 Ilarnk a adalah mcnulis daldln , ..rlah saiu buk unya, bahw a S,4IYilrncllgang~.tp
hd bc rbapa I\.('llk.t dnd.k dfldk Pe'dntrcn B.tng,d rncnuhv vur at k cpad any a , liII mcnja w ab
S.t\.t Jt'flg.tr ~.tllg, Jeflllkldl1 .....ak tu t uan 1'4\.\4n hcnnund/h.,Hoth Jcngan tllilln .\1.t·,hum dl
nHll.th IUdn 11,J\...tn dl B"ndurl!! Tuan Il.unkd !...cllru Idh.tm. !(,d. hcrhlpa Ilu hukan
fll.,:ndlfldn '.t\d 1)1......;tklu rTllJnot/h...r.ih Jcngan IUdn \1.,huJn 'd)a hanya mcrnpcrtah.tnk;sn
fX'lhllnan I...t .td...hdild 11.t1mcmf,,:nJh.tllkdl1 !rll. aJ.......")d kr.tf1gkan JI 1\'IIl~Li 1,ldrTl\')
H) k!tcd 22, d.ill JI SO..i1 J.t",th '0 t) k.t~J 41.)

Olch karcna tclah xangat rapatnya hubungan bangsa Arab dcngan bangsa
Pcrxra, udak mungkm dapat diclakkan adanya pcngaruh arnbil rnengarnbil
san dan inn. Kchidupan Zuhud dan kcpcndctaan tasauf mungkin ada pc
ngaruh dan ajaran Manu. Kchidupan scdcrhana, dan tidak makan daging.
rnungkrn dan pcngaruh agama Mazdak.

Suatu kcpcrcayaan yaDg tcrdapat dalarn golongan kaum tasauf yang akhir
hahwasanya Allah Ta'ala dahulu rncnjadi Nur Muhammad, dan dari Nur
Muhammad nulah tcrjadi al'.1111)ang bill, rnungkrn ada pcngaruh dari ajaran
loroas(n dalarn kuabnya ZlI1dOlvesla, atau rncnycrupai juga kcpercayaan
Naxraru Il'n(;lIlg 'Kalaaru ' Tctapi kcpcrcayaan-kcpcrcayaan IIlI tcrdapat kernu
(kill dan jauh sckah danpada kchidupan zuhud dan anjuran Quran. Scdang
scbclum kcpcrcayaan-kcpcrcayaan uu tcrdapat kcmudian dan jauh sckali
danpada kchidupan zuhud dan anjuran Quran. Sedang scbelum kepercayaan
kcpcrcayaan uu rcrdapat. kaum yang zuhud rnenganjurkan hidup kerohanian
dcngan dasar Islam, dan Quran dan Hadits tclah ada.

J. ~asrani

Oleh karena telah sangat rapatnya hubungan bangsa Arab dengan bangsa
Persia, tidak mungkin dapat dielakkan adanya pengaruh ambil mengambil
sari dan inti. ~ehidupan Zuhud dan kependetaan tasauf mungkin ada pe-
ngaruh dari ajaran Manu. Kehidupan sederhana, dan tidak makan daging,
mungkin dari pengaruh agama Mazdak.

Suatu kepercayaan yang terdapat dalam golongan kaum tasauf yang akhir
bahwasanya Allah Ta'ala dahulu menjadi Nur Muhammad. dan dari Nur
Muhammad inilah terjadi alam yang lain, mungkin ada pengaruh dari ajaran
Zoroaster dalam kitabnya "Zindavesta", atau menyerupai juga kepercayaan
Nasrani ten tang "Kalaaln". Tetapi kepercayaan-kepercayaan ini terdapat kemu-
dian dan jauh sekali daripada kehidupan zuhud dari anjuran Quran. Sedang
sebelum kepercayaan-kepercayaan ini terdapat kemudian dan jauh sekali
daripada kehidupan zuhud dari anjuran Quran. Sedang sebelum kepercayaan-
kepercayaan itu terdapat, kaum yang zuhud menganjurkan hidup kerohanian
dengan dasar Islam, dari Quran dan Hadits telah ada.

3. Nasrani

Membicarakan hubungan Islam dengan Nasrani, hendaklah dijadikan
tinjauan yang mula-mula, sebelum kemungkinan bahwa tasauf Islam diambil
atau tersebab karena pengaruh Nasrani.

Untuk membicarakan ini rasa fanatik pihak Nasrani 'dan pihak Islam
yang datang karena pertingkahan dan perebutan kekuasaan yang telah lebih
seribu tahun usianya, haruslah dihindarkan lebih dahuliJ dari dada setiap
orang yang menyelidiki.

Menurut pokok kepercayaan Islam yang asli, Islam yang dibawa oleh
Nabi Muhammad Saw ini, adalah lanjuLan usaha dari Isa dan Musa, dan
Ibrahim dan Nuh dan ke atasnya. Dari pandangan Islam, Lidak ada nama
Nasrani. Agama yang dibawa Nabi Isa, adalah Islam juga, dan Nabi Muham-
mad menyempurnakan risalah dari nabi-nabi yang dahulu. Islam pun mem-
percayai bahwasanya Nabi Isa Almasih, dilahirkan dengan kehendak Allah
oleh Maryam binLi Imran, dengan tidak mempunyai bapak, (tetapi ada juga
segolongan kecil ahli-ahli Fikir Islam yang menetapkan bahwa beliau ber-
bapak. *) Beliau berbicara ketika masih erat menyusu, untuk melepaskan
(*) AI-Uslaz. A. Hassan dalam Muqaddimah Tafsir AI-Furqan halaman XII mcncrangkan

dcmikian: "Tuan Hamka adalah mcnulis dalam salah salu bukunya, bahwa saya mcnganggap
Isa bcrbapa. Kelika anak-anak Pcsanlrcn BangiJ menulis sural kepadanya, ia mcnjawab:
"Saya dengar yang dcmikian waklu luan Hassan bermunazharah dengan luan Ma'shum di
rumah lUan Hassan di Bandung". Tuan lIamka kcliru faham, Isa bcrhapa ilu bukan
pcndirian saya. Di waklU munazharah dcngan lUan Ma'shum saya hanya mcmpcrlahankan
pcndirian Isa ada hapa. lIal mcmpcrtahankan ini, ada saya lcrangkan di Pcmbcla Islam No.
36 kaca 22, dan di Soal Jawah :-\0. 9 kaca 49.
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ibunya dar! tucluh.u: Bchuu dl,lIl~kll kc langu. atau mall. rctapi bukan
'("allhk.1I1 Dan b..Jg,lI111anJ1Hln Juga kcunggalan dan kclcbihan yang di
anugcrahkan Tuhan kcpadanya. bchau bukanlah Tuhan dan bukan anak
Tuhan. Tctapi horrnarny a orang 1,1,11ll kcpada lsa ,ehagal ,eorang Sabl dan
St'(lIan~ Rasul. '"bklah kurang pada hormatnya kcpada Nabr-nabr yang lam.

Jadi pcrbeda,» kcpcrcayaan orang Islam dcngan orang Krrstcn kcpada
Nabt lsa. adalah tcntang "Ftlsatat Kctuhanannya" iru. dalarn kalangan orang
orang Nasrani scndin pun tcrjad: pcrpccahan yang hchat. Bahkan scbclum
datanp Nabi Muhammad Saw. vauu dl dalarn abad kccrnpat tclah ada scorang
pendcia Nasrani, B/Q.:hIUS namanya yang rncncntang kcpcrcayaan uu dan
rncnyiarkan tantangannya di Roma, Afrika Utara dan Paicstma. Fahamnya uu
dihantah kcr as dan dia diusu dan masyarakat gereja ) ang berpcngaruh keuka
ItU, scbaga: ,Ht..l)f11lJ Kurtagho, '\lawu/ .\lo/l\,'e dan .Ha)ma' Efcsus III Dan
duetapkanlah kcputusan yang bulat dl tahun 341, tcntang Ketuhanan Isa
Alrnaxih .•• ).

Orang Islam rncmandang orang-orang Nasrani dan Yahudi adalah Ahlul
Kitab, bum yang duurunkan kcpada mcrcka kuab-kuab suet. Mcskipun
tcrdapat bcrlainan kcpercayaan, narnun Islam rncngakui kcdua agarna uu
pada haxikatnya adalah satu rumpun dcngan dia, yaitu kcpcrcayaan tauhid
(Monotr ixrnc). DI dalarn kcpcrcayaan tauhid itu, cara orang-orang Yahudi
memahamkan lebih dckat kepada yang dikuatkan olch Islam. Tctapi olch
karcna pcrtcntangan-pcrtcntangan poliuk Juga. terutama di ncgcn Madman.
Nabi Muhammad Sal,>, mcngajarkan bahwasanya orang Nasrani lcbih dckat
kcpada Islam dart orang Yahudi Sahl mcrnuji akan kaurn Nasram. karcna
walaupun tcrdapat bcberapa kcsalahan, namun dalam kalangan rncrcka tcr
dapat pcndcta-pcndcta dan paden. (Qissisin dan Ruhban) yang mcmang
rncnycd.akan dirinya untuk rncnychdiki agarna dcngan scksarna. "Berlinang
f1UJIiJmcrcka oleh air f1UJ/aapabila mendengar kuta kebenaran," dcmikian
sabda Quran (Maidah ayat X6)

Olch Schab ItU jika kerap kali Nab: bcrsikap kcrax kcpada orang Yahudi
karcna rantangan rncrcka yang kcras pula keuka mula bcrdrrinya Ncgara
Islam dl Madinah. rnaka udaklah dcrnikian sikap beliau kcpada kaum Nasrani.
Utusun-utusan Nasram dan Nairan scketika datang ke Madinah drsarnbut
dcngan kchormatan yang scparuasnya dan dibiarkan scmbahyang mcnurut
upacara kcyakinan mcrcka, dl dalarn Mesjid Madinah. Dan scbclum Nabl
hcrolch kckua~aan. sckcuka s.ahahat-sahabat pcnglkutnya tCHlesak hldup dl
Mckbh. maka t.anah Hahsvi (Ahhcsinia) lah yang dipllth mcnJadl tempal
hlJrah pertama. lantaran agama mcreka adalah Nasrant. Schah ada kcyaklllan

ibunya dari tuduhan. Beliau diangkat ke langit, atau mati, tetapi bukan
disalibkan. Dan bagaimanapun juga ketinggalan dan kelebihan yang di-
anugerahkan Tuhan kepadanya, beliau bukanlah Tuhan dan bukan anak
Tuhan. Tetapi hormatnya orang Islam kepada Isa sebagai seorang Nabi dan
seorang Rasul, tidaklah kurang pada hormatnya kepada Nabi-nabi yang lain.

Jadi perbe<iaan kepercayaan orang Islam dengan orang Kristen kepada
Nabi Isa, adalah ten tang "Filsafat Ketuhanannya" ini, dalam kalangan orang-
orang Nasrani sendiri pun terjadi perpecahan yang hebat. Bahkan sebelum
datang Nabi Muhammad Saw, yaitu di dalam abad keempat telah ada seorang
pendera Nasrani, Blachius namanya yang menentang kepercayaan itu dan
menyiarkan tantangannya di Roma, Afrika Utara dan Palestina. Fahamnya itu
dibantah keras dan dia diusir dari masyarakat gereja yang berpengaruh ketika
itu. sebagai Majma Kartagho, Majma' Motive dan Majma' Efesus 1/1. Dan
ditetapkanlah keputusan yang bulat di tahun 341. ten tang Ketuhanan Isa
Almasih. **).

Orang Islam memandang orang-orang Nasrani dan Yahudi adalah Ahlul
Kitab, kaum yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab suci. Meskipun
terdapat berlainan kepercayaan, namun Islam mengakui kedua agama itu
pada hllKikatnya adalah satu rumpun dengan dia, yaitu kepercayaan tauhid
(Monoteisme). Di dalam kepercayaan tauhid itu, cara orang-orang Yahudi
memahamkan lebih dekat kepada yang dikuatkan oleh Islam. Tetapi oleh
karena pertentangan-pertentangan politik juga. terutama di negeri Madinah,
Nabi Muhammad Saw mengajarkan bahwasanya orang Nasrani lebih dekat
kepada Islam dari orang Yahudi. Nabi memuji akan kaum Nasrani. karena
walaupun terdapat beberapa kesalahan, namun dalam kalangan mereka ter-
dapat pendeta-pendeta dan paderi. (Qissisin dan Ruhban) yang memang
menyediakan dirinya untuk menyelidiki agama dengan seksama. "Berlinang
mata mereka oleh air mata apabila mendengar kata kebenaran," demikian
sabda Quran (Maidah ayat 86).

Oleh Sebab itu jika kerap kali Nabi bersikap keras kepada orang Yahudi
karena tantangan mereka yang keras pula ketika mula berdirinya Negara
Islam di Madinah, maka tidaklah demikian sikap beliau kepada kaum Nasrani.
Utusan-utusan Nasrani dari Najran seketika datang ke Madinah disambut
dengan kehormatan yang sepantasnya dan dibiarkan sembahyang menurut
upacara keyakinan mereka, di dalam Mesjid Madinah. Dan sebelum Nabi
beroleh kekuasaan, seketika sahahat-sahabat pengikutnya terdesak hidup di
Mekkah, maka tanah Habsyi (Abbesinia) lah yang dipilih menjadi tempat
hijrah pertama, lantaran agama mereka adalah Nasrani. Sebab ada keyakinan

(U) Dr. Madkour : "Filsafal Islam", Kairo 1949.
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bahwa Nasrani dcngan Islam adalah terdekat. Bahkan Raja Habsyi yang
bcrgelar Najasyi (Negus). sctelah rnendeugar pokok kcpercayaan l-Iam tcr
hadap lsa Almasih, dengan segala senang hati bersedia rnerneluk Islam.

Kcmudian setelah kekuasaan Islam itu jelas tegakuya, bolehlah dikatakan
bahwa pcperangan dcngan urang Nasrani karena pertentangan agcuna udaklah
ada. Nabi bcrperang dengan kekuasaan Roma di Palestina, buxamah kareua
pcrtentangan agarna, tetapi pertentangan di antara kekuasaan baigsa Arao
yang mulai tumbuh, dcngan kekuasaan bangsa lain yang mcniajah oaugsa
Arab.

Di waktu itu Juga nampak bagaimana cepatnya .err'apat persesuaian
faham di antara kekuasaan Arab yang tegak karen a Llam, dengan suku-suku
bangsa Arab yang rnerneluk agama Nasrani, tctapi iugin melepaskan dirinya
dari pcngaruh kekuasaan asing, walaupun scagama Arnir-arnir pcrneluk
Nasrani Uskup dan pendeta-pcndcta rnenckan surat-surat perdamaian dengan
scgala scnang hati, schingga sampai sekarang pcngaruh itu masih narnpak di
tanah Arab di negeri-negeri yang berpenduduk banyak Nasrani, sebagai di
Mcsir, Syria. Palestina dan Lybanon dan sedikit di Irak. Tetapi kemudian
keadaan menjadi berubah, setclah di zaman scsudah itu terjadi pertentangan
dcngan Kcrajaan-kerajaan Rorna Timur dan Barat. sampai kepada rnenyebe
rangnya orang Arab ke Spanyol, dan persaingan hebat dt antara Raja Jerman
Carlcrnagnc dcngan Harun Al-Rasyid yang mencapai puncaknya scketika
tcrjadi pcpcrangan Salib. Dijadikannva agama Nasrani mcnjadi agama rcsmi
olch bangsa-bangsa Barat. dantetapnya agarna Islam menjadi sendi kekuatan
bangsa Arab dan bangsa-bangsa Tirnur lainnya. tclah membawa kepercavaan
agama kepada pcrteruangan yang sangat mcndalaru. Yang sarnpai kim masih
payah menghilangkannya. Schingga kadang-kadang penyelidikan pengctahuan
yang rncsunya harus scksama, ditumbuhi olch scntimcn politik turun tcmurun,
Orang Kristen Barat suka sckali melecehkan Islam. dcngan mcngat.akan
bahwa agama Muhammad hanyalah caplokan dari anasir Nasrani. Dan orang
Islam kcrapkali rnerasa tcrsinggung apabila agamanya dikatakan caplokan
dari Nasrani.

Maka teori yang mengat.akan bahwa tasauf Islam adalah diambil dari
ajaran Zuhud Nasrani, tidaklah terlepas dari pengaruh ini. Walaupun ahli-ahli
Oricntalis yang besar-besar dan masyur, sebagai Noldke. Goldziher,
Hurgronjc, apatah lagi Kremer. tidaklah mudah melepaskan diri daripada
pcngaruh ini. Scdang hilangnya pengaruh ini tidaklah terjadi dalam waktu
dekat.

Pokok tasauf Islam yang asal, sekali-sekali bukanlah dari Nasrani. Dia
adalah koruan-kontan dari sumbcr tclaga Alquran. Al-Hadits dan perbuatan
pcrbuatan Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya. Tetapi laruaran per-

bahwa Nasrani dengan Islam adalah terdekat. Bahkan Raja Habsyi yang
bergelar Najasyi (Negus), setelah mendengar pokok kepercayaan Islam ter-
hadap Isa Almasih, dengan segala senang hali bersedia memeluk Islam.

Kemudian setelah kekuasaan Islam itu jelas tegakuya. bolehlah diJcamkan
bahwa peperangan dengan orang Nasrani karena pertentangan aguma ttdaklah
ada. Nabi berperang dengan kekuasaan Roma di Palestina, bukamah karena
pertentangan agama, tetapi pertentangan di antara kekuasaan ba:lgsa Arab
yang mulai tumbuh, dengan kekuasaan bangsa lain yang menjajah oaugsa
Arab.

Di waktu itu juga nampak bagaimana cepatnya ~emapat persesuaian
faham di antara kekuasaan Arab yang tegak karena I:;lam, dengan suku-suku
bangsa Arab yang memeluk agama Nasrani, tetapi illgin melepaskan dirinya
dari pengaruh kekuasaan asing, walaupun seagama Amir-amir pemeluk
Nasrani Uskup dan pendeta-pendeta menekan surat-surat perdamaian dengan
segala senang hati, sehingga sampai sekarang pengaruh itu masih nampak di
tanah Arab di negeri-negeri yang berpenduduk banyak Nasrani, sebagai di
Mesir, Syria, Palestina dan Lybanon dan sedikit di Irak. Tetapi kemudian
keadaan menjadi berubah, setelah di zaman sesudah itu terjadi pettentangan
dengan Kerajaan-kerajaan Roma Timur dan Barat, sampai kepada menyebe-
rangnya mang Arab ke Spanyol, dan persaingan hebat di antara Raja Jerman
Carlemagne dengan Hamn AI-Rasyid yang mencapai puncaknya seketika
terjadi peperangan Salib. Dijadikannya agama Nasrani menjadi agama resmi
oleh bangsa-bangsa Barat, dantetapnya agama Islam menjadi sendi kekuatan
bangsa Arab dan bangsa-bangsa Timur lainnya. telah membawa kepercavaan
agama kepaeta pettentangan yang sangat mendalam. Yang sampai kini masih
payah menghilangkannya. Sehingga kadang-kadang penyelidikan pengetahuan
yang mestinya harns seksama, ditumbuhi oleh sentimen politik turon temurun.
Orang Kristen Barat suka sekali melecehkan Islam, dengan mengatakan
bahwa agama Muhammad hanyalah caplokan dari anasir Nasrani. Dan orang
Islam kerapkali merasa tersinggung apabila agamanya dikatakan caplokan
dari Nasrani.

Maka teori yang mengatakan bahwa tasauf Islam adalah diambil dari
ajaran Zuhud Nasrani, tidaklah terlepas dari pengaruh ini. Walaupun ahli-ahli
Orientalis yang besar-besar dan masyur, sebagai Noldke, Goldziher,
Hurgronje, apatah lagi Kremer, tidaklah mudah melepaskan diri daripada
pengaruh ini. Sedang hilangnya pengaruh ini tidaklah terjadi dalam waktu
dekat.

Pokok tasauf Islam yang asal, sekali-sekali bukanlah dari Nasrani. Dia
adalah kontan-kontan dari sumber telaga Alquran, Al-Hadits dan perbuatan-
perbuatan Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya. Tetapi lantaran per-
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Ketahuilah olehmu bahwasanya duma itu tidaklah lam hanyalan per
mainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah di
antara kamu, dan bersebanyak-banyak haria dan keturunan: laksana hujan
yang menakjubkan orang yang kafir karena akan menyuburkan tanamannya.
Kemudian datanglah badai. Demi menguninglah kembali tanaman ihidup)
itu, akhirnya menjadi hangus. Dan di akhirat adalah siksa yang pedih, dan
ampunan Tuhan Allah dan Ridhanya. Dan tidaklah ada kehidupan dunia,
hanyatah perhiasan yang menipu." (Sural Al-Hadid. ayat 20). Dan banyakJah
lagi ayat-ayat yang lain.

XXVIII

oekatan Ianam, tenepas aan suasana pertcntangan pouuk, bukan sedrku pula
kehidupan orang-orang sud dalam agama Naaani dijadikan misal-misal
dalam kitab-kitab bum tasauf. 7..uhudnya Nabi lsa Alrnasih kerap kali
dijadikan contoh olch Imam Al-Ghazali sendiri di dalam kitabnya Ihya
Ulumuddin.

Kala mereka, menganjurkan sernangat membenci dunia yang ada dalam
tasauf dan kerohanian Islam. adalah dari Injil. Bukan! Tetapi dan Alquran
sendiri, banyak ayat Quran yang memperingatkan agar orang lidak terpedaya
oleh duniawi.

dekatan fanam, terlepas aan suasana pertentangan politik. bukan sedllCltpula
kehidupan orang-orang suci dalam agama Nasrani dijadikan misal-misal
dalam kitab-kitab kaurn tasauf. Zuhudnya Nabi Isa Almasih kerap kali
dijadikan contoh oleh Imam AI-Ghazali sendiri di dalam kitabnya Ihya
Ulumuddin.

Kata mereka, menganjurkan semangat membenci dunia yang ada dalam
tasauf dan kerohanian Islam, adalah dari Injil. Bubn! Tetapi dari Alquran
sendiri, banyak ayat Quran yang memperingatkan agar orang tidak terpedaya
oleh duniawi.

XXVIII

Ketahuilah olehmu bahwasanya dunia itu tidaklah lain hanyalah per-
mainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah di
antara kamu, dan bersebanyak-banyak harta dan keturunan: laksana hujan
yang menakjubkan orang yang kafir karena akan menyuburkan tanamannya.
Kemudian datanglah badai. Demi menguninglah kembali tanaman (hidup)
itu, akhirnya menjadi hangus. Dan di akhirat adalah siksa yang pedih, dan
ampunan Tuhan Allah dan Ridhanya. Dan tidaklah ada kehidupan dunia.
hanyalah perhiasan yang menipu." (Surat AI-Hadid. ayat 20). Dan banyaklah
Jagi ayat-ayat yang lain.
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(0) Dr. Tauhk Al-Thawil I'rncnlangan _gam. Jan hh..Ja' A"h". u 1l..,,,.'Jd,.,, w .•1
hl<afah" Kairo 1949

Dcngan seksama pula kita harus membiearakan pcngaruh Filsalut Yunani
pada umurnnya dan Nco-Platorusrnc pada khususnya dalam tasaut lxlam.

Adapun sejak Iskandar Raja Macedonia mcnycrang dari tanah Yunaru ke
Timur, melalui Mesir, Babilon dan Tcrus kc Persia dan India. rnaka mcnyc
bcrang pulalah bersama dengan dia fikiran Filsafat Yunani. 32, ':·hun
scsudah dia meninggal, lahrrlah Nabi Isa.

Dari bckas jejak bcliaulah bcrdiri negcn Alcxandrie (Iskandanyaln. Di
sanalah kcmudiannya timbul Plotin dengan Mazhabnya yang baru, gabungan
anasir ajaran Filsafat Barat (Yunani) dan agarna Tirnur, Plotinus scbagai
pcndiri dari "Filsafat" otuk dan "ham uu hidup dan tahun 270 5\1.

Adakah pcngaruhnya faham Neo-Platorusmc atau Filsafat Yunaru di
tanah Arab ternpat Nabi Muhammad dilahirkan? Tidak narnnak. Dan tarikh

4. Neo-Platunisme

Kata mcrcka kaum tasauf mcmakai pakaian yang h..nya dan (lulu Ilulah
dari Nasrani diarnbilnya Bukan' Bahkan Nalu scndiri pun pcmah 1111:III aka I

pakaian dan bulu dan menunggang keledai. Apatah lagi pakaian dan hulu uu
adalah rata-rata pakaian bangsa Arab, atau bangsa-bangsa yang bcrdiam di
padang pasir, baik di tanahArab Tcngah atau di Palcsuna. kclahrran :\abl Isa.
Karcna itulah yang mudah bagi mcreka, dari bulu tcrnaknya.

Scpcru kita katakan tadi pcrsamaan tujuan mcncari kcridhaan Tuhan,
mcnycbabkan kchidupan orang-orang rucncan ialan kesucian itu kadang
kadang harnpir serupa. Al-Munarraq rncnulis dalam bukunya Al-Karnil",
bahwasanya dua orang Rahib (pcndeta ) datang dan ncgeri Syarn kc Bashrah.
Yang scorang berkata kcpada tcrnannya : "Alangkah baiknya jika kita pcrgi
ziarah kcpada Hasan Basri, yang kchidupannya itu scrupa dengan kchidupan
AI-Masih."

Tcntang Hasan Basri adalah scorang Ulama Fiqhi yang amat rnasyur.
Tabi'm yang bcsar. pcrawi Hadus yang terkcnal. dan Zahid (shufi) yang arnat
terkcnal

Dcngan flu teranglah bahwasanya sumbcr tclaga tasauf dan hidup kcrona
nian Islam adalah scmata-mata Quran dan Hadits. Adapun sctclah luas
pergaulan kcmudiannya, mcmang sudah tcrjadi pcngaruh-rncrnpcngaruhi.
Bukan saja bum Islam yang tcrpcngaruh oleh dan Nasrani. tctapi Nasrani
banyak pula dipcngaruhi Islam lngatlah bagairnana bcsar pcugarulr Fil-afut
Kcagamaan Al-Ghazali au-, pcndcta Thoma, Aquinas walaupun Gha/ali
sclalu ditcntangnya .• )

Kata mereka kaum tasauf memakai pakaian yang hanya dan oulu. ltulah
dari Nasrani diambilnya Bukan! Bahkan Nabi sendiri pun pemah memakai
pakaian dari bulu dan menunggang keledai. Apatah lagi pakaian dari bulu itu
adalah rata-rata pakaian bangsa Arab, atau bangsa-bangsa yang berdiam di
padang pasir, baik di tanah Arab Tengah atau di Pales tina, kelahiran Nabi Isa.
Karena itulah yang mudah bagi mereka, dari bulu temaknya.

Seperti kita katakan tadi persamaan tujuan mencari keridhaan Tuhan,
menyebabkan kehidupan orang-orang mencari jalan kesucian itu kadang-
kadang hampir serupa. Al-Mubarraq menulis dalam bukunya : AI-Kamil",
bahwasanya dua orang Rahib (pendeta) datang dari negeri Syam ke Bashrah.
Yang seorang berkata kepada temannya : "Alangkah baiknya jika kita pergi
ziarah kepada Hasan Basri, yang kehidupannya itu serupa dengan kehidupan
Al-Masih."

Tentang Hasan Basri adalah seorang Ulama Fiqhi yang amat masyur.
Tabi'in yang besar, perawi Hadits yang terkenal. dan Zahid (shufi) yang amat
terkenal.

Dengan itu teranglah bahwasanya sumber telaga tasauf dan hidup kerona-
nian Islam adalah semata-mata Quran dan Hadits. Adapun setelah luas
pergaulan kemudiannya, memang sudah terjadi pengaruh-mempengaruhi.
Bukan saja kaum Islam yang terpengaruh oleh dari Nasrani, tetapi Nasrani
banyak pula dipengaruhi Islam. Ingatlah bagaimana besar pengaruh Filsafat
Keagamaan AI-Ghazali atas pendeta Thomas Aquinas walaupun Ghazali
selalu ditentangnya. *).

4. Neo-Platonisme

Dengan seksama pula kita harus membicarakan pengaruh Filsafat Yunani
pada umurnnya dan Neo-Platonisme pada khususnya dalam tasauf Islam.

Adapun sejak Iskandar Raja Macedonia menyerang dari tanah Yunani ke
Timur, melalui Mesir, Babilon dan Terus ke Persia dan India, maka menye-
berang pulalah bersama dengan dia fikiran Filsafat Yunani, 323 t1\hun
sesudah dia meninggal, lahirlah Nabi Isa.

Dari bekas jejak beliaulah berdiri negeri Alexandrie (Iskandariyah). Di
sanalah kemudiannya timbul Plotin dengan Mazhabnya yang baru, gabungan
anasir ajaran Filsafat Barat (Yunani) dan agama Timur, Plotinus sebagai
pendiri dari ''Filsafat'' otak dan ilham itu hidup dari tahun 270 SM.

Adakah pengaruhnya faham Neo-Platonisme atau Filsafat Yunani di
tanah Arab tempat Nabi Muhammad dilahirkan? Tidak nampak. Dan tarikh

(*) Dr. Taufik AI-Thawil : Pertentangan agama dan Filsafat: 'Asshira'u Baina'ddial wal
filsafah". Kairo 1949.
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(0) !'.i.ulana Abdw Kalam Az.ad.. KchuJ.\ .. n IIlJ,., \" I ~ l'i~() IKanm H.nI ,"",ang
penglrang p.klSlln dum dl Slng.p"," ~'p('n,14pal hah",. lui Kam.", lIu ,.lah 'ah,
Muhammad)

••dak mcnycbut itu, Bangsa-bangsa pcnduduk tcpi lcrnbah :-';11dan lcmbah
Tigris dan Eufrat sud=h jauh lcbih rnaju bcrfikir untuk mcmperbmcanukan
itu. Tctapi bangsa Badawi gurun pasir hanya nntang bcrdagang ke Thall dl
musim dingin dan kc Syarn di muslin panas. Scbagaimana Juga ~allg l.un,
pcngaruhnya dan tidak ada samasckali ke atas tanah Mckkah tcrnpat '.ahl
dilahirkan, dan Madinah tcrnpat nabi mcngcmbangkan ajarannya. lkgllu
lckas mcluasnya Islam, balk sckcuka :-';aol rnasih hidup, atau di 1;II11all
Khalifah-khalifahnya yang bcrcmpat. bcguu banyak rrwav.u dan dl ay.u (IXI
yang didcngar. [ankh dan xanad hadu-, dan kabar <atu kalunat pun udak
rrrdengar nama Socrates, Plato. Anstotclcs atau Platoru-, Tl'Il411lg Zulkur narn
pun ada tcrscbut dalarn Quran Tewpll.u//.:.arn£lln .IU/U, udak ;Ilb l skandurnya.
Barulah ahli Tafsir di belakang yang rncngatakan bahwa yang dirnak sud
dcngan Zul-Karnain itu bukanlah Iskandar. Patokan padu /arnan yang akhu
ini, scorang Ularna Islam yang arnat kcnarnaan dcngan bcrfikiran 11I.'ha'
merdeka (progcsif) yauu Maulana Adul Kalarn A/;ld dalam \1aJ;J1,J11II\ ,I
"Kcbudayaan Hind" mengcmukakan bebcrapa lcorl hahwasanva !,lilt
dirnaksud c1cngan "Zulkamain" uu ralah Maharaja Cyrus lI. Persia, dar!
kcturunan Hakamanisy (").

Bilakah pcruafsir-peruafsu uu mcnulis' Baru tahun dl bclakang, yauu III
akhir pemerintahan Bani Urnmayyah dan tit awal pcmcnntahan Balli 'Abba-,
Setelah muncul Failasoof Al-Kindi tli taman Al-Manshur . barulah ada (In
hatian kcpada Fil sa fat Yunaru Barulah d. taman Al-Mumun disahn kl41h
kitab tua Yunaru uu. Penyalinannya kcbanyakan ialah pUJangga-pllFlllgg;t
Nasrani Arab. Waktu itulah baru Fllsafal Yunarn mcnjadi pcrhauan stlldl
ahli-ahli fikir Islam. Timhul soal-xoal filsafat yJng baru, tcntang takdu
tcntang kcrasulan, teruang rna xhurn (xucmya Nabi-nabi dan dosa) dan lam
lain. Al-Ma'mun sendiri tcrtarik oleh Filsafat, Tcrkcnal pcrtcntangan yallt
hcbat sekctika beliau rncngcrnukakan soal kcpad.i ularna-ularna tcruanp
Quran "Kalarn ul Lah", apakah dia kuat dan teguh rnclawan anjuran nu palL!
waktu uu adalah buku yang scteguh-tcguhnya bah ....a Frlsafat Yunarn .uau
Neo-Platonismc telah mulai dikcnal oleh duma Islam.

Mernang scjak pcrmulaan abad keuga dirnasa khalifah AlMarnun 1ll1l1;1I

lewat pcngaruh falsafah Yunani uu, Tasaufnya. Mu'ta/ilahnya, artinya kcbau
nan dan keccrdasan fikiran tclah banyak memakai sistcrn Yunani. 'lab
umbullah Filosof Islam yang bcsar scbagai Al-Farabr. Ihnll Sma. Ibnll Rlisyd
dl Andalusia dan lam-lam. Tctapi harllslah klw lIl)!at dan msaf. hahw;!

tidak menyebut itu. Bangsa-bangsa penduduk tepi lembah Nil dan lembah
Tigris dan Eufrat SUdllhjauh lebih maju berfikir untuk memperbincangkan
itu. Tetapi bangsa Badawi gurun pasir hanya rintang berdagang ke Thaif di
musim dingin dan ke Syam di musim panas. Sebagaimana juga yang lain,
pengaruhnya dan tidak ada samasekali ke atas tanah Mekkah tempal Nabi
dilahirkan, dan Madinah tempat nabi mengembangkan ajarannya. Begitu
lekas meluasnya Islam, baik seketika Nabi masih hidup, atau di zaman
Khalifah-khalifahnya yang berempat, begitu ban yak riwayat dan di ayal (18)
yang didengar, tarikh dan sanad hadils dan kabar satu kalimat pun tidak
tl':rdengar nama Socrates, Plato, Aristoteles atau Plalonis. Tentang Zulkarnain
pun ada tersebut dalam Quran. Tetapi Zu/karnain saja, tidak ada Iskandarnya.
Barulah ahli Tafsir di belakang yang mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan Zul-Kamain itu bukanlah Iskandar. Palokan pada zaman yang akhir
ini, seorang Ulama Islam yang amat kenamaan dengan berfikiran bebas
merdeka (progesit) yaitu Maulana Adul Kalarn Azad dalam Majalahnya
"Kebudayaan Hind" mengemukakan beberapa teori bahwasanya yang
dimaksud dengan "Zulkarnain" itu ialah Maharaja Cyrus di Persia, dari
keturunan Hakarnanisy (*).

Bilakah pentafsir-pentafsir itu menulis? Baru tahun di belakang, yaitu di
akhir pemerintahan Bani Ummayyah dan di awal pemerintahan Bani 'Abbas.
Setelah muncul Fai/asooj A/-Kindi di zaman A/-Manshur, barulah ada per-
hatian kepada Filsafat Yunani. Barulah di zaman A/-Ma'mun disalin kitab-
kitab tua Yunani itu. Penyalinannya kebanyakan ialah pujangga-pujangga
Nasrani Arab. Waktu itulah baru Filsafat Yunani menjadi perhatian studi
ahli-ahli fikir Islam. Timbul soal-soal filsafat yang baru, tentang takdir
ten tang kerasulan, tentang rna shum (sucinya Nabi-nabi dari dosa) dan lain-
lain. Al-Ma'mun sendiri tertarik oleh Filsafal, Terkenal pertentangan yang
hebat seketika beliau mengemukakan soal kepada ulama-ulama ten tang
Quran "Kalam ul Lah", apakah dia kuat dan leguh melawan anjuran ilu pada
waktu itu adalah bukti yang seteguh-teguhnya bahwa Filsafat Yunani atau
Neo-Platonisme telah mulai dikenal oleh dunia Islam.

Memang sejak permulaan abad ketiga dimasa khalifah Al-Ma'mun mulai
lewat pengaruh falsafah Yunani itu. Tasaufnya, Mu'tazilahnya, artinya kebati-
nan dan kecerdasan fikiran telah banyak memakai sistem Yunani. Maka
timbullah Filosof Islam yang besar sebagai AI-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu.Rusyd
di Andalusia dan lain-lain. Tetapi haruslah kita ingat dan insaf, bahwa

(*) Maulana AbdUl Kalam Azad, "Kebudayaan India", No. 1-2-1950. (Karim Bani seorang
pengarang Pakistan diam di Singapura berpendapat bahwa Zul Kamain itu ialah Nabi
Muhammad).
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(00) Prol Syekh !*nl.fa Atxlul R.LH-l"()uar-<laur F.hafah hl.m~.Kairo 1944.

Sckarang rnanlah kua mclcpaskan drn dan pcrbahasansumber ash tasauf
apakah dan Quran dan Hadits dan pcrbuatan Nabi dan sahabatnyakah, atau
dan pcngaruh ajaran agama lam atau Filsalat lam. Teranglah sudah bahwa
sanya tasauf dan hidup kcrohanian Islam mcmpunyai telaga sendiri. Te
ranglah sudah, bahwa lama kcrnudian mcmang tcrjadi ambil-mcngambil
dcngan pcngaruh yang lain. Maka scperu AI- Ghazali telah melakukan, di
zarnan sckarang pun kita harus berusahamengembangkannyakepada sumber
tclaganya yang ash itu. Karena kita tidak dapat mcmungkiri bahwa ajaran ash
uu di zaman akhir sudah banyak dicampuri. kalau tidak boleh dikat.akan
dikotort olch pengaruh yang lain uu. Dan kuapun tidak akan dapat membe
dakan dl antara kcaslian yang saduran jika udak kua pelajari benar-benar
pokok ajaran Islam, dan mempclajari pula sumber lain itu untuk membe
dakannya.

Adalah satu pcrkara yang tidak boleh kita lupakan. Yaitu persamaanrasa
pcrncluk scgalaagamaatau pcnaung dan segaJatcon Filsafat, apabila mereka
mcnuju suatu tujuan, yaitu mendekatkan diri kepadaZat Pencipta Yang Maha
Esa. Pcrsamaanjalan yang ditempuh, dengan berjuang melawan kehendak
nafsu danmernbersihkan baun, telah kerapkali memperdekat hubungan orang
yang hcrlainan agama. Apa sebabdengan rela hati beberapaPendeta Kristen
d: zarnan tcngah rncnjunjung unggi pendapat AI Ghazali dengan sepcnuh
hall.' Padahal mcrcka lldaklah pmdah memelux agama Islam?

PERSA\tAAN RASA

II

f-I kll,ll Y 11II,IIlI 11.111\.il.rh dlJ;ldlbn bahan. hukan dijadikan tujuan. Tempat
IlId,j..,1 h,'rdlrl Il·l.lpi.lh III,al;1I <cndin dalarn dacrah ke Islaman (**).

I,'I,IPI h'IIIUdl<1I1lcbrh .I~Ia~ Iagl AI-GhJ/.ah mcmbawa pulang kembaJi
I-.q);ld,1<umber I-.l'l,lalllal1 Y;lIlg ;1\11aiau surnbcr hrdup kcrohanian yang ash,
p;ld,1;1!l:ld\ ang I-.l'llIll;1 SC1L'lahbchau pclajan dcngun scksamaFiqhi (tingkat
1','11.1111,11l.ilu hl,;tI;1I Yunaru dan lam-lam, (lmgkal kcdua) akhirnya beliau
Ilklld,ljl.ll 1;11;111 Ptll;ll1g I-.l'P;Hbhidup kcroharuan kcpada Tasauf. semata-rnata
Ikl1g,lIl I>l'rda,;tr kq);lda Quran dan Hadits dan kchidupan Nabi Muhammad
S;I\\ d;1I1sahabatxahabatnya yang utarna. Perbuatan raksasa dari Al-Ghazali
1111nu-rnbcrikan buku yang nyata bah....'a kchidupan Rohani Islam urnbul dan
ldag;III\;1 -cndin bukan dari luar badannya,

FilsafaL Yunani hanyalah dijadikan bahan, bukan dijadikan tujuan. Tempat
mcrcka bcrdiri tctaplah filsafat scndiri dalam daerah ke Islaman (**).

TCLapi kcmudian Icbih jelas lagi AI-Ghazali membawa pulang kembali
kcpada sumber kcislaman yang asli atau sumber hidup kerohanian yang asli,
pada abad yang kclima. SeLelah beliau pelajari dengan seksama Fiqhi (tingkat
pcrLama), lalu FilsafaL Yunani dan lain-lain, (tingkat kedua) akhimya beliau
mcndapaL jalan pulang kepada hidup kerohanian kepada Tasauf, semata-mata
dengan berdasar kepada Quran dan Hadits dan kehidupan Nabi Muhammad
Saw dan sahabat-sahabatnya yang utama. Perbuatan raksasa dari AI-Ghazali
ini memberikan bukti yang nyata bahwa kehidupan Rohani Islam timbul dari
telaganya sendiri bukan dari luar badannya.

II

PERSAMAAN RASA

Sekarang marilah kita melepaskan diri dari perbahasan sumber asli tasauf
apakah dari Quran dan Hadits dan perbuatan Nabi dan sahabatnyakah, atau
dari perigaruh. ajaran agama lain atau Filsafat lain. Teranglah sudah bahwa-
sanya tasauf dan hidup kerohanian Islam mempunyai telaga sendiri. Te-
ranglah sudah, bahwa lama kemudian memang terjadi ambil-mengambil
dengan pengaruh yang lain. Maka seperti AI·Ghazali telah melakukan, di
zaman sekarang pun kita harus berusaha mengembangkannya kepada sumber
telaganya yang asli itu. Karena kita tidak,dapat memungkiri bahwa ajaran asli
itu di zaman akhir sudah banyak dicampuri, kalau tidak baleh dikatakan
dikolOri oleh pengaruh yang lain itu. Dan kitapun tidak akan dapat membe-
dakan di antara keaslian yang saduran jika tidak kita pelajari benar-benar
pokok ajaran Islam, dan mempelajari pula sumber lain itu untuk membe-
dakannya.

Adalah satu perkara yang tidak baleh kita lupakan. Yaitu persamaan rasa
pemeluk segala agama atau penating dari segala teori Filsafat, apabila mereka
menuju suatu tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Zat Pencipta Yang Maha
Esa. Persamaan jalan yang ditempuh, dengan berjuang melawan kehendak
nafsu dan membersihkan batin, telah kerapkali memperdekat hubungan orang
yang berlainan agama. Apa sebab dengan rela hati beberapa Pendeta Kristen
di zaman tengah menjunjung tinggi pendapat Al Ghazali dengan sepenuh
hati? Padahal mereka tidaklah pindah memeluil. agama Islam?

(**) Prof. Syekh l\hstafa Abdul Raziq "Dasar~sar Filsafah Islam:', Kairo 1944.
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d . Aim rtrwn Abdul Hamid Tuanku \ludu keuka l1la"h p.!1pel ajar(.) Saya lenma an BUN saya •
dahulu.

Apa scbab Syckn Munarnmau Atxiun, rllo,ol (Jan ....11111Ol',,11 yang
tcrkcnal dt zarnan itu pcrnah bcrkinrn-kiriman sural, rncnyatakan pcrpaduan
rasa dcngan Graaf Leo T .)ISIOY'.)Padahal Syckh Muhammad Abduh udaklah
masuk agama Kristen'

Apa scbah Mahatma Gandhi sangat rncnjunjung ungg: IS(!Al Maxrh dan
sangat memuliakan Nahl Muhammad Saw') Schmgga orang Kristen ada yang
rnengajaknya rnasuk Kristen. dan orang Islam ada yang rnenyangka bahwa
bchau telah rncmcluk Islam

Kata Shahibul Hikayat, Abu Yazid Bustarni pcrnah maxuk kc dalarn
sebuah gereja, saar pendeta scdang bcrkhutbah. Trba-tiba suara bapak pcndeta
yang sedangbcrkurnandang dan berscrnangat. rncnjadi surut dan rcdup. Lalu
bapak pendeta berkata terus terang : 'Barangkali ada di antara tuan-tuan yang
hadir ini Icbih tinggi pribadinya daripada saya: Padahal Abu Yazrd udak
membentahulcan siapa dirinya. rnelainkan kekuatan pribadinya itulah yang
bersinar pada matanya. Entah betul cntah udak ccnta 101 (.). tctapi be tcmu
dalarn bukn tasauf. Scbalilc.nya pcngernbara-pcngcmbara tasauf lsla.n, kc
rapkali juga singgah di biara-biara tcrnpat pendeta bersarnadi, dan rnasmg
masing rnelakukan ibadat dan wiridnya dengan caranva masing-rnasing

Vaughan. di dalarn bukunya "Bcbcrapa saat dcngan orang Misuk' (Hours
with Mystics) membicarakan pcrtcrnuan dan pcrbincangunnya dcngan ahli
ahli kcrohanian pemeluk bcrbagai agarna. yang satu sarna lain tidak sating
berkcnalan. Maka tercenganglah dia rnelihai banyaknya pcrsamaan, pcrilaku
dan cam.

Siapa orang Nasram yang udak akan mcncrima salah satu doa (wang
shufi Islam: "Ya Tuhanku, tidaklah ada tempatku memperlindungkan diriku.
dari murkamu. melainkan kepada Engkau jua"

Siapa orang Islam. atau pcmeluk agarna yang lain yang tidak tcrtank olch
doa Luther (disalin dari Zabur) yang scnanuasa diulang-ulangi olch rcoc
ikutnya : "Tuhan leila adalah benteng yang teguh, perisai yang kokoh, peaang
yang tajam. Dialah yang akan membebaskan leila dari penderuaan-penderi
toon yang menimpa kita. Seton kejahatan yang telan tua senanlwsa mcngtn
tip hendaJc mengalahkan kita. Tetapi engkau akan hidup . karena kekuatan
Tuhan, dan serangan setan akan kita tangkis dengan perisainya y(Jn~ me
nakutkan. Dalam alam tidak adataranya" (Dan sctcrusnya).

Doa ahli Tasauf. mantra Brahmana. scruan scgala agarna kepada Tuhan
di dalam hati tulus ikhlas, adalah scbcnar-bcnar jiwa, yang terlepas dan nafsu
an5kara murlca sendiri.

Apa sebab ~yelch Muhammad Abduh, Filosor aan i\um oe.sar yang
terkenal di zaman itu pemah berkirim-kiriman surat, menyatakan perpaduan
rasa dengan Graaf Leo Tolstoy? PadahaI Syekh Muhammad Abduh tidaklah
masuk agama Kristen!

Apa sebab Mahatma Gandhi sangat menjunjung tinggi Isa Al Masih dan
sangat memuliakan Nabi Muhammad Saw? Sehingga orang Kristen ada yang
mengajaknya masuk Kristen, dan orang Islam ada yang menyangka bahwa
beliau telah memeluk Islam.

Kata Shahibul Hikayat, Abu Yazid Bustami pemah masuk ke daIam
sebuah gereja, saat pendeta sedang berkhutbaho Tiba-tiba suara bapak pendeta
yang sedal1g berkumandang dan bersemangat, menjadi surut dan redup. Lalu
bapak pencfeta berkata terus terang : "BarangkaIi ada di antara tuan-tuan yang
hadir ini lebih tinggi pribadinya daripl\da saya! PadahaI Abu Yazid tidak
memberitahukan siapa dirinya, melainkan kekuatan pribadinya itulah yang
bersinar pada matanya. Entah betul entah tidak cerita ini (*), tetapi be temu
daIam bukn tasauf. SebaIiknya pengembara-pengembara tasauf Isla,TI, ke-
rapkali juga singgah di biara-biara tempat pendeta bersamadi, dan masing-
masing melakukan ibadat dan wiridnya dengan caranya masing-masing.

Vaughan, di dalam bukunya "Beberapa saat dengan orang Mistik" (Hours
with Mystics) membicarakan penemuan dan perbincangannya dengan ahli-
ahli kerohanian pemeluk berbagai agama, yang satu sama lain tidak saling
berkenalan. Maka tercenganglah dia melihal banyaknya persamaan, perilaku
dan caca.

Siapa orang Nasrani yang tidak akan menerima salah satu doa orang
shufi Islam: "Ya Tuhanku, lidak/ah ada lempalku memperlindungkan diriku.
dari murkamu. me/ainkan kepada Engkau juau.

Siapa orang Islam, atau pemeluk agama yang lain yang tidak tertarik oleh
doa Lutr.er (disalin dari Zabur) yang senantiasa diulang-ulangi oleh DeolZ-
ilcutnya : 'Tuhan kila ada/ah benteng yang teguh. perisai yang kOl<Oh.peaang
yang tajamo Dia/ah yang akan membebaskan kita dari penderitaan-penderi-
laan yang menimpa kita. Setan kejahatan yang telah tua senantiasa mengin-
tip hendak menga/ahkan kita. Tetapi engkau akan hidup. karena kekuatan
Tuhan. dan serangan setan akan kita tangkis dengan perisainya yang me-
nakutkan. Da/am a/am tidak adataranya". (Dan seterusnya).

Doa ahli Tasauf, mantra Brahmana, seruan segaIa agama kepada Tuhan
di daIam hati tulus ikhlas, adalah sebenar-benar jiwa, yang terlepas dari nafsu
angkara murka sendirio

(.) Saya lerima dari guru saya AImamum Abdul Hamid Tuanku Mudo ketika masm jadi pelajar
dahulu.
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Untuk siapa doa mi? Terutama sekarang?
Lntuk kua bcrsama, Islarn, Kristen, Budha dan segala rnereka yang
Pcrcaya ....

(Berdin tegaklah di hadapan pintu Tuhanmu.
Tinggalkanlah yang lain.
Mohonkan kcpadanya sclarnat
Dari pcrdayaan ncgen yang pcnuh fitnah ini
Janganlah kau biarkan dadamu bergoncang
Scgala yang kcjadian adalah pcrkara kecil bclaka
Tuhanlah yang mcntakdirkan segalanya
Dan kcjadian dalam alarn memang macam-macam.

La tuhayyij Shadra.
AI Hadus Yahun.
Allahul rnuqaddir.
Wal alam syuun.

Was-alhus Salama.
Min Daaril futun.

"I1zam Baba rabbik,
Watruk kulla dun,

XXIX

Brla kua oaca doa-doa Sayed Al Haddad, dan kita baca pula salinan doa
Sf Therese. akan kelihatan persamaan ketulusan di dalamnya. Yang ini
bukan rncngambil atau "rnencuri" dari sana, yang sanatidak "mencaplok" atau
rncnyalm dari sini. Tetapi ketulusan hati manusia mencari Khaliknya, rnenye
babkan Khalik uu memberinya anugerah sekadar kuat kuasa dan usahan~a.

Scbagai pcnutup Iasal ini, tertarik kita menyalin salah satu doa dan sya'ir
ajaran AI Haddad demikian bunyinya :

Bila kita baca doa-doa Sayi'dAl Haddad, dan leita baca pula salinan doa
St. Therese. akan kelihatan persamaan ketulusan di dalamnya. Yang ini
hukan mengambil atau "mencuri" dari sana, yang sana lidak "mencaplok" atau
menyalin dari sini. Tetapi ketulusan hali manusia mencari Khaliknya, menye-
babkan Khalik itu memberinya anugerah sekadar kuat kuasa dan usahanya.

Sebagai penutup fasal ini, tertarik leita menyalin salah satu doa dan sya'ir
ajaran AI Haddad demikian bunyinya :

XXIX

"I1zam Daba rabbik,
Watruk kulla dun,

Was-alhus Salama,
Min Daaril futun.

La tuhayyij Shadra,
Al Hadits Yahun,
Allahul muqaddir,
Wal alam syuun.

(Berdiri tegaklah di hadapan pintu Tuhanmu.
Tinggalkanlah yang lain.
Mohonkan kepadanya selamat
Dari perdayaan negeri yang penuh fitnah ini
Janganlah kau biarkan dadamu bergoncang
Segala yang kejadian adalah perkara kecH belaka
Tuhanlah yang mentakdirkan segalanya
Dan kejadian dalam alam memang macam-macam.

Untuk siapa doa ini? Terutama sekarang?
UnLuk kita ber-sama, Islam, Kristen, Budha dan segala mereka yang
Percaya ....
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.) Hadus IIU tcrdapat dalam kuab ""\I·S)lf" karangan Al-Oadh: Ina

Hidup kcrohanian tasauf itu hclurnlah tcrpisah dan kchidupan schari
hari, urnrnat Islam sckctika pcrrnulaan bcrkcmbangnya agama Islam uu.
Sahabai-sahabat nabi yang utarna, yang rncncontoh kchidupan Nabi Muham
mad Lelah dapat mcnggabungkan kehidupan lahir (duniawi) dcngan hrdup
kcrohanian di dalam kchidupan schari-hari. Mcskipun mcrcka mcnjadi
Khalifah yang utama, sebagai Abubakar. Umar, Utsman dan All. namun
segal a warna kehidupan uu tclah mcreka pandangi dari scgi hidup kcrohani
an. Di kala. Umar bin Khauab memerintah, rncskipun kunci kckuasaan
seratus person terpegang di tangannya, namun hidupnya schari-hari tidaklah
bcrubah dari kchidupan orang Islam yang lainnya. Nabi scndirilah yang
mcninggal kan contoh dcmikian pad a mcrcka.

Pada suatu hari di kala Nabi Muhammad hidup. Urnar masuk kc dalam
kamar hcliau. Didapatinya tidak ada pcrhiasan. udak ada pcrkakax dalam
kamar itu, selain dari scbuah bangku yang alasnya tcrdiri dari jalinan daun
kurrna. Yang tcrgantung di dinding hanyalah scbuah guriba (19) tcmpat air,
pcrsediaan untuk berwudhu' bagi beliau. Maka tcrharulah Urnar mclihatnya.
sehingga titik air matanya. Lalu utusan Tuhan rncncgurnya : "Gcrangan
apakah scbabnya engkau terharu dan air matamu uuk , ya Umar?",

Urnar rncnjawab : "Bagaimana saya tidakkan tcrharu, ya Utusan Tuhan'
Hanya bcgini keadaan yang kudapati dalam kamar tuan. Tidak ada pcrkakas,
tidak ada kckayaan. Padahal scluruh kunci rnasyrik dan maghrib Lelah tcr
gcnggam di tangan tuan, kekayaan tclah bcrtimpah-lirnpah".

Lalu beliau rncnjawab : "Aku ini adalah L:tusan Tuhan. ya Umar? Aku
ini bukanlah seorang Kisraa dari Persia. atau seorang Kaisar dan Ronra.
Mereka rnenuntut dunia, dan aku mencari akhirat!" (*)

Pada suatu hari datanglah Jibril kcpadanya, rncnyampaikan salam Tuhan
dan bcrtanya : "Manakah lcbih cngkau sukai ya Muhammad?' Mcnjadi
seorang Nabi yang kaya raya. sebagai Nabi Sularrnan, atau rncnjadi scorang
Nabi yang papa, sebagai Ayub?", Lalu bcliau rncnjawab : "Saya lcbih suka

Hi Abad-abad Pertarna dan Kedua
Abad ketujuh dan kedelapan Masehi

PERl\llILAAN BERKEMBAM;:'IiYA IHDl'P KEROHAJ'I.'I":"!

BAB \BAB V

PERMULAAN BERKEMBANGNY A HmUp KEROHANIAN

Di Abad-abad Pertama dan Kedua
Abad ketujuh dan kedelapan Masehi

I

Hidup kerohanian tasauf itu belumlah terpisah dari kehidupan sehari-
hari, ummat Islam seketika permulaan berkembangnya agama Islam iLu.
Sahabat-sahabat nabi yang ntama, yang mencontoh kehidupan Nabi Muham-
mad telah dapat menggabungkan kehidupan lahir (duniawi) dengari hidup
kerohanian di dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun mereka menjadi
KhaIifah yang utama, sebagai Abubakar, Umar, UlSman dan Ali, namun
segaIa wama kehidupan itu telah mereka pandangi dari segi hidup kerohani-
an. Di kala. Umar bin Khattab memerintah, meskipun kunci kekuasaan
seratus persen terpegang di tangannya, namun hidupnya sehari-hari tidaklah
berubah dari kehidupan orang Islam yang lainnya. Nabi sendirilah yang
meninggal kan contoh demikian pada mereka.

Pada suatu hari di kala Nabi Muhammad hidup, Umar masuk ke dalam
kamar beliau. Didapatinya Lidak ada perhiasan, tidak ada perkakas dalam
kamar itu, selain dari sebuah bangku yang alasnya terdiri dari jalinan daun
kurma. Yang tergantung di dinding hanyalah sebuah guriba (19) tempaL air,
persediaan untuk berwudhu' bagi beliau. Maka terharulah Umar melihatnya,
sehingga titik air matanya. Lalu utusan Tuhan menegurnya : "Gerangan
apakah sebabnya engkau terharu dan air matamu titik, ya Umar?".

Umar menjawab : "Bagaimana saya tidakkan terharu, ya Utusan Tuhan!
Hanya begini keadaan yang kudapati dalam kamar tuan. Tidak ada perkakas,
tidak ada kekayaan. Padahal seluruh kunci masyrik dan maghrib Lelah ter-
genggam di tangan Luan, kekayaan telah berlimpah-limpah".

Lalu beliau menjawab : "Aku ini adalah Utusan Tuhan, ya Umar? Aku
ini bukanlah seorang Kisraa dari Persia, atau seorang Kaisar dati Rom'!l.
Mereka menuntut dunia, dan aku mencari akhirat!" (*)

Pada suatu hari datanglah Jibril kepadanya. menyampaikan salam Tuhan
dan bertanya : "Manakah lebih engkau sukai ya Muhammad?! Menjadi
seorang Nabi yang kaya raya, sebagai Nabi Sulaiman, atau menjadi seorang
Nabi .yang papa, sebagai Ayub?". Lalu beliau menjawab: "Saya lebih suka

*) Hadits itu terdapat dalam kitab "Al-Syifa" karangan AI-Oadhi Iyya.
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kcnyang xchari dan lapar schari! Di kala kenyang sava bersyukur kepada
Tuhanku, til kala lapar saya bersabar atas cobaan Tuhanku."

Tciapi suatu cna-cna kcagamaan yang setinggi itu, anjuran hidup kero
hanian yang arnat rnurru, tclah sarnpai kepada taraf pelaksanaan negara.
Suatu hal yang udak dapat diclakkan. Pcrluasan kekuasaan Islam, yang
mulanya hanya scmuta-mata pcnyiaran agarna, dengan sendirinya telah
III .mbawa akibat kckayaan yang mclimpah-Iimpah. Umar scndiri tercengang
mclrhat kckayaan yang dal'.lIlg mclimpah-Iimpah itu, sekctika banyaknya
udak d Isaligb- ,angb.

Kckayuan datang. xch ngga banyak di antara sahabat yang dahulunya
hanya 1)I(Iup scdcrhana, tclah mcnjadi orang kay a raya. Utsman bin Affan
'CIHlm. Said hili Ash. 7.uh:m hill Awwam , Abdur Rahman bin 'Auf dan lain
lain. SL'kL'ldlllgkOI;JMadinah vang sckarang ini hanya terbatas pada dinding
tcmhok yang scmpu, til lamar. dahulu kala telah meluas sampai tiga em pat
kilo kcluar kola. Padang Pasir yang tandus sekarang ini, yang dicelahi-celahi
olch padang rurnput kcring dan kcbun kurrna, dahulu kala adalah bckas
taman-taman dan kchun indah dan villa yang cantik. Di dekat telaga-telaga
"If yang jcrruh bcrdirilah gcdung-gcdung yang indah. Sampai sekarang masih
klta dapau bckas villa Ctxman hill Arran dan Sa'id bin Ash, kira-kira
pcrjalanan xatu jam dan dalam kota Madinah. Hal ini belum terdapat dan
bclurn nyata di zaman :'\:ahi.

Tctapi dl kala dckat-dckat beliau akan rneninggal, bahaya yang mengan
cam hagl kctcguhan roharu. Iantaran banyaknya harta benda, akan sangat
bexar. sudah tcrhayang til pandangan beliau, Pernah beliau bertanya: "Bagai
rnanakah xikapmu sckalian Jib sekiranya kelak tclah terbuka pcrbendahara
an Roma dan Persia')" Dcngan ccpat di antara sahabat menjawab, bahwa
mcrcka akan tcguh rncrncgang agarna yang asli. Tetapi dengan. tersenyurn
bcliau mcnyatakan bahwa pada waktu itu kamu akan berkelahi sesamamu,
kamu akan pccah bclah, sctcngahnya memusuhi yang lain. Bilanganmu akan
banyak laksana buih di lautan, tetapai lernah. Kamu akan hancur lebur

"Apa sebabnya?" Tanya para sahabat.
Lalu bcliau tanyak an : "Sebabnya ialah karcna ketika itu hatimu telah

tcrpaut kcpada dunia, dan kamu telah takut menghadapi rnaut!"
Haria bcnda dan kemegahan, pangkat dan kebesaran akan menimbulkan

fitnah di antara kamu.
Bcliau memuji kctcguhan rohani ummatnya : "Setan telah putus asa akan

rncmpcrdayakan karnu. Rahmat Tuhan atas kamu scmuanya. Ummatku ada
lah umrnat yang terhorrnat, ummat yang mulia. Mereka tidak akan dapat
siksa til akhirat lantaran keyakinan agamanya tclah teguh. Pangkal keruntuh
an karnu ialah karcna fitnah vang umbul dalarn kalangan kamu sendiri!"

kcnyaI)g sehari dan lapar sehari! Di kala kenyanEt saya bersyukur kepada
Tuhanku, di kala lapar saya bersabar atas cobaan Tuhanku."

Tetapi suatu cita-cita keagamaan yang setinggi itu, anjuran hid up kero-
hanian yang amat murni, telah sampai kepada taraf pelaksanaan negara.
Sualu hal yang tidak dapal dielakkan. Perluasan kekuasaan Islam, yang
mulanya hanya semata~mata penyiaran agama, den gao. sendirinya telah
m~mbawa akibat kekayaan yang melimpah-limpah, Umar sendiri tercengang
melihal kekayaan yang datang melimpah-limpah itu, seketika banyaknya
lidak disangka-sangka.

Kekayaan datang, seh~ngga banyak di antara sahabat yang dahulunya
hanya hidup sederhana, telah menjadi orang kaya raya. Utsman bin Affan
sendiri, Said bin Ash, Zubair bin Awwam, Abdur Rahman bin 'Auf dan lain-
lain. Sekeliling kota Madinah yang sekarang ini hanya terbatas pada dinding
lembok yang sempit, di zamar. dahulu kala telah meluas sarnpai tiga empat
kilo keluar kota. Padang Pasir yang tandus sekarang ini, yang dicelahi-celahi
oleh padang rumput kering dan kebun kurma, dahulu kala adalah bekas
taman-taman dan kebun indah dan villa yang cantik. Di dekat telaga-telaga
air yang jernih berdirilah gedung-gedung yang indah. Sampai sekarang masih
kila dapati bekas villa UL<;man bin Arran dan Sa'id bin Ash, kira-kira
perjalanan salu jam dari dalam kota Madinah. Hal ini belum terdapat dan
belum nyata di zaman Nabi.

Telapi di kala dekat-dekal beliau akan meninggal, bahaya yang mengan-
cam bagi keleguhan rohani, lantaran banyaknya harta benda, akan sangat
besar, sudah lerbayang di pandangan beliau. Pernah beliau bertanya: "Bagai-
manakah sikapmu sekalian jika sekiranya kelak telah terbuka perbendahara-
an Roma dan Persia?" Dengan cepat di antara sahabat menjawab, bahwa
mereka akan teguh memegang agama yang asli. Tetapi dengan. tersenyum
beliau menyatakan bahwa pada waktu itu kamu akan berkelahi sesamamu,
kamu akan pecah belah, setengahnya memusuhi yang lain. Bilanganmu akan
banyak laksana buih di lautan, tetapai lemah. Kamu akan hancur lebur

"Apa sebabnya?" Tanya para sahabat.
Lalu beliau tanyakan : "Sebabnya ialah karena ketika itu hatimu telah

terpaut kepada duriia, dan kamu telah takut menghadapi maut'"
Harta benda dan kemegahan, pangkat dan kebesaran akan menimbulkan

fitnah di antara kamu.
Beliau memuji keteguhan rohani ummatnya : "Setan telah putus asa akan

memperdayakan kamu. Rahmat Tuhan atas kamu semuanya. Ummatku ada-
lab ummat yang terhormat, ummat yang mulia. Mereka tidak akan dapat
siksa di akhirat lantaran keyakinan agamanya telah teguh. PangkaI keruntuh-
an kamu ialah karena fitnah yang timbul dalam kalangan kamu sendiri!"

63.
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Dcmikianlah "Nubuwat" yang tclah bcliau bcnkan, kandungan ilmu
rnasyarakat yang sangat mcndalam, yang mcngcnai akan xcluruh wakiu d.m
tcrnpat. Kctcguhan rohani diracun olch kcbcndaan

Sctclah bchau rncrunggal duma, tcrjadilah apa Y;lIlg bchau rumalkun uu
Fitnah yang maha hcbat tclah tcrjad: laruaran harw. Muawryah \ang

mcnjadi gubernur di ncgcri Syam, tclah "tcrpak sa " rncmru "cuke!" dan
"protokol" yang dipakai oleh raja-rap Persia dan Rornawi. Schingga sckcuku
Umar bill Khauab datang kc sana. dia tcrpaksa mcnunta kctcrangan kcpad.i
Muawiyah apa scbab dia Lelah mcruhah kcsederhanaan bang sa Arab, hahkan
kcsedcrhanaan warisan Nabi kcpada susunan cara bcraja-raja

Mu'awiyah rnenjawab, bahwa adar-isuadat yang dcmikran. tcrpak-a drla
kukannya untuk rncnjaga rnartabatnya scbagai "Gubcrnur" dan suatu Ncgura
Besar berhadapan dcngan bangsa-bangsadan kcrajaan lam, yang dilipuu old
kcmcgahan. Mcmang, alasan dcmikian bisa dikcmukakan, dan payah juga
membantahnya. Tctapi pcngetahuan tcntang ungkat-ungkat pcrgolakan jiwa
pribadi manusia, payahlah membcrinya batas. Apabila sernacarn pcrxara yang
kurang mesu, tclah dirnestikan, akhirnya kita akan dukatnya. Kcrncgahan dan
kcmewahan tidaklah dapat dikckang. apabila sckah pcrtama tidak dapat
ditahan,

Lantaran rnelihat bahwa scgala scsuatu telah banyak bcrubah, dan kcxc
dcrhanaan yang ditinggalkan Nabi, hanyaklah sahabat-sahabat utama llIe·

ngundurkan din dar I pergolakan dcnuk ian. 01 aruaranya .alah Abdullah bill

Umar, putera uiarna dan Urnar bin Khauab yang -angat xhalch Dan yang
paling masyhur di waktu uu ialah Abu Zarro Jrka Abdullah hill Lrnar
rnelawan dcngan diarn-diarn, adalah Abu Zarr rncmhantah dcngan ny ata
nyata. Sari ketulusan beragama dilihatnya Lelah kcndur lantaran Oland I dalam
kekayaan. Tclah mulai terdapat orang yang tcrlalu kaya. Yang miskin. terlalu
rniskin. Orang berlomba mengumpulkan kekayaan untuk dirinya scndrri.
Gubernur sendiri yang rncnjadi pcrrurnpmnya.

Abu Zarr merasa bahwasanya kcpanasan iman karena perjuangan agama
yang dimiliki oleh sahabat-sahabat utarna yang mula-mula rnenyatakan ke
percayaan kepada ajaran Nabi, udaklah dikcnal olch angkatan-angkatan rnuda
yang datang kemudian. Mu'awiyah mcnyatakan dirinya masuk Islam, adalah
setelah Islam mcnang. Adalah sctclah menaklukkan Mekkah Dia mcmakan
"pisang terkubak" saja. Padahal sebclum uu bersarna ayah dan ibunya, dra
termasuk orang-orang yang rnencntang. Agaknya yang rncnyilaukan rnatanya
kepada Islam, adalah karena Lelah datang kcuntungan-kcuntungan yang her
lipatganda kepada Islam. Nabi Muhammad yang bcrjiwa bcsar dan rnuha
menerima rnasuknya orang-orang sernacarn Mu'awiyah kc dalam Islam dcngan
Langan terbuka, dan rncrnbcrinya kcpcrcayaan yang pcnuh dalarn pckcrjaan-

Demikianlah "Nubuwat" yang telah beliau berikan, kandungan ilmu
masyarakat yang sangat mendalam, yang mengenai akan scluruh waktu dan
tempat. Keteguhan rohani diraeun olch kebendaan.

Setelah beliau meninggal dunia, terjadilah apa yang beliau ramalkan itu.
Fitnah yang maha hebat telah terjadi lantaran harta. Muawiyah yang

menjadi gubernur di negeri Syam, telah "terpaksa" meniru "etiket" dan
"protokol" yang dipakai oleh raja-raja Persia dan Romawi. Sehingga seketika
Vmar bin Khattab datang ke sana, dia terpaksa meminta keterangan kepada
Muawiyah apa sebab dia telah merubah kesederhanaan bangsa Arab, bahkan
kesederhanaan warisan Nabi kepada susunan eara beraja-raja.

Mu'awiyah menjawab, bahwa adat-istiadat yang demikian, terpaksa dila-
kukannya untuk menjaga martabatnya sebagai "Gubemur" dari suatu Negara
Besar berhadapan dengan bangsa-bangsa dan kerajaan lain, yang diliputi oleh
kemegahan. Memang, alasan demikian bisa dikemukakan, dan payah juga
membantahnya. Tetapi pengetahuan tentang tingkat-tingkat pergolakan jiwa
pribadi manusia, payahlah memberinya batas. Apabila semaeam perkara yang
kurang mesti, Lelah dimestikan, akhimya kita akan diikatnya. Kemegahan dan
kemewahan tidaklah dapat dikekang, apabila sekali pertama tidak dapat
ditahan.

Lantaran meHhat bahwa segala sesuatu telah ban yak berubah, dari kese-
derhanaan yang ditinggalkan Nabi, banyaklah sahabat-sahabat utama me-
ngundurkan diri dari pergolakan demikian. Di antaranya ialah Abdullah bin
Vmar, putera utama dari Vmar bin Khattab yang sangat shaleh. Dan yang
paling masyhur di waktu itu ialah Abu Zarro Jika Abdullah bin Vmar
melawan dengan diam-diam, adalah Abu Zarr membantah dengan nyata-
nyata. Sari ketulusan beragama dilihatnya telah kendur lantaran mandi dalam
kekayaan. Telah mulai terdapat orang yang terlalu kaya. Yang miskin, terlalu
miskin. Orang berlomba mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri.
Gubernur sendiri yang menjadi pemimpinnya.

Abu Zarr merasa bahwasanya kepanasan iman karena perjuangan agama
yang dimiliki oleh sahabat-sahabat utama yang mula-mula menyatakan ke-
percayaan kepada ajaran Nabi, tidaklah dikenal oleh angkatan-angkatan muda
yang datang kemudian. Mu'awiyah menyatakan dirinya masuk Islam, adalah
setelah Islam menang. Adalah setelah menaklukkan Mekkah. Dia memakan
"pisang terkubak" saja. Padahal sebelum itu bersam& ayah dan ibunya, dia
termasuk orang-orang yang menentang. Agaknya yang menyilaukan matanya
kepada Islam, adalah karena telah datang keuntungan-keuntungan yang ber-
lipatganda kepada Islam. Nabi Muhammad yang berjiwa besar dan mulia
menerima masuknya orang-orang semacam Mu'awiyah ke dalam Islam dengan
tangan terbuka, dan memberinya kepercayaan yang penuh dalam pekerjaan-
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Inilah ayat Quran yang dikemukakan olch Abu Zarr buai rncnyanggah
pcrubahan yang telah bcrtumbuh uu.

Bagaimana akibatnya? Mu'awiyah memandang bahwa Abu Zarr tclah
mcnyanggah kckuasaan dan mclcmahkan scmangat pcrjuangan, mengganggu
kctcrucraman umum. Lalu dikirirn laporan kcpada Khalifah Utsman di
Madinah, schingga Abu Zarr ditahan, lalu diantarkan ke Madinah. Oleh
Khalifah Utsrnan bcliau "diasingkan" kc luar kota Madinah, ke sebuah dusun
bcrnama Rizhah.

"Orang-orang yang mengumpul-ngumpul haria bcnda. emas dan pcrak,
dan tidak dinafkahkannya pada [alan Allah' beri ancamanlah ia dcngan azab
siksa yang pedih".

(Surat Taubat ayat 34)

xxx

pckcrjaan yang penting, dan oleh Umar diangkat menjadi gubemur di negeri
Syam. Padahal tidak scdikit "Assabiqunal awwalun", (pendiri yang mula
mula) uu rnasih hidup dalam kesederhanaannya atau kemiskinannya.

Rupanya hal yang sepcrti ini tcrjadi juga dalam riwayat di mana-mana.
Pribadi Abu Zarr adalah sangat besar, karena dia tidak memiliki apa-apa,

dan tidak dimiliki olch apa-apa. Dengan berani dan terus terang dia menen
Lang para pcnguasa yang pengumpulan harta benda untuk kepentingan diri
scndiri. Harta benda adalah kepunyaan atau pinjaman Allah, dan harus
dinafkahkan pada jalan Allah.

pekerjaan yang penting, dan oleh Umar diangkat menjadi gubemur di negeri
Syam. Padahal tidak sedikit "Assabiqunal awwalun", (pendiri yang mula-
mula) itu masih hidup dalam kesederhanaannya atau kemiskinannya.

Rupanya hal yang seperti ini terjadi juga dalam riwayat di mana-mana.
Pribadi Abu Zarr adalah sangat besar, karen a dia tidale memiliki apa-apa,

dan tidak dimiliki oleh apa-apa. Dengan berani dan terns terang dia menen-
tang para penguasa yang pengumpulan harta benda untuk kepentingan diri
sendiri. Harta benda adalah kepunyaan atau pinjaman Allah, dan harus
dinafkahkan pada jalan Allah.

xxx
(Surat Taubat aya~34)

"Orang-orang yang mengumpu/-ngumpu/ haria benda, emas dan perak,
dan tidak dinafkahkannya pada ja/an Allah: beri ancaman/ah ia dengan azab
siksa yang pedih".

lnilah ayat Quran yang dikemukakan olch Abu Zarr buat menyanggah
perubahan yang telah bertumbuh itu.

Bagaimana akibatnya? Mu'awiyah memandang bahwa Abu Zarr. telah
menyanggah kekuasaan dan melemahkan semangat perjuangan, mengganggu
kctentcraman umum. Lalu dikirim laporan kepada Khalifah Utsman di
Madinah, sehingga Abu Zarr ditahan, lalu diantarkan ke Madinah. Oleh
Khalifah Utsman beliau "diasingkan" ke luar kota Madinah, ke sebuah dusun
bernama Rizbah.
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Kt'll"a akan dibunuh, HaJpJ bcrk.na kcpada ;rigolo . Lrngan lud;lpJ..:111

1lI11J..~1I1\.1 J..,·pJdd K Ihlal. biar did mau Illl' rnhclaJ..all)! I Krbl.u '
1>.:, IIJ...I dlum;1 olch al)!oJo ;lpJ 'l'h:lb ilia Illgln Illl'mkldJ..;IIl::,'1 J..rt,1.11

L)r;1 mcnjawah "Kc mana pun cngkau hndapkan rnukaku. ell ':111:1 ad:1

":lldl1 ,\ 11.111I

L),111 11;ln)J 1"1 han sciclah dia w:ilal. mali pul.lLrI1 (iutxrnur 1l.111.11 \,In),'

J..l·larn 1111. Sl'hab 'l'Jak Sard hill Zubair dibunuh. <cuap malam ilia Il·rt),JllgUIl

Ill,.lllq)llIl' ,\1>11 /,;Irr \;111).' tcr krn.rl III /:1111,111 ',lklh;11 1I1I Il·IJ..,'II.tI ;'111.1
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1Il'11i1 d:111 bl'l;1I11 Illl'I1q,:ur \;111).' bcr s.rlah. "JidUpIIII \:III!: h,'I.,II,1I1 1111 \111l1

:II:IU I>.:Ir.illl.lh \bJ..;1 dlall).'J..;III:111 olcl1 Klulll ,\h<.lul \blli. hill \1.11\1.111

1I11'llj;ldl 1:llh,'mur dl Irak , "·"r.ll1).' p;lhLI\.:1I1 :.';1).':111 p,'rLI';1 \ ,III:.' 1),111.1111,1
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Dengan pcrisLiwa yang dialami olch Abu Zarr ini, mulailah tumbuh
golongan kaum Zahid, menguLamakan hidup kebatinan dan kerohanian dan
menjuruskan perhatian elan kehidupan ke sana.

Bertambah berkembang kemewahan dan kemegahan, bertambah eliliputi
kerajaan-kerajaan Islam oleh kekayaan-kekayaan yang berlimpah dan go-
longan-golongan orang berada, arisLokrasi dan kekuasaan Khalifah-khalifah
yang tielak terbaLas, bertambah terdapmlah perbandingan hidup yang menyo-
10k maUl, baik di akhir zaman Bani Umaiyah apmah lagi di zaman Bani
Abbas.

Berelirinya Kerajaan-kerajaan Islam, jadinya untuk membela kepemingan
yang bcrkuasa. Kckuasaan pcmerintahan khalifah-khalifah Lidak aela batas
sama sekali. Umar bin Abdul Aziz hendak kembali menegakkan kekuasaan
ncgara, yang sesuai mcnurut ajaran Nabi. Sampai harUl benda rakyat yang
dirampas oleh penguasa (yang bcrnama Mazalim), beliau kembalikan kepada
yang empunya. TCUlpi sCLelah beliau wafat, kcadaan kembali sebagaimana
seelia kala.

Disamping Abu Zarr yang terkcnal di zaman sahabaL itu, Lerkenal ;:>ula
nama Sa'id ibnu Zubair yang kuat pribadinya iLU.Seorang yang zuhud beLul-
belul dan berani menegur yang bersalah, walaupun yang bersalah iLUAmir
atau Khalifah. Maka diangkaLlah oleh Khalil' Abdul Malik bin Marwan
menjadi gubemur di Irak, seorang pahlawan gagah Derkasa yang bernama
Hajjaj bin Yusuf. Dia Lerkenal kejam, membunuh beribu-ribu orang untuk
menegakkan kekuasaan Bani Umayah. Tetapi Sa'id bin Zubair, Lidaklah
terikaL oleh kekejaman itu. Dia tetap berani mcnegur siapa yang keluar dari
jalan Kebenaran Agama menuruL keyakinannya. Maka dituduhlah dia peng-
anut Mazhab Khawarij. Mazhab yang sangat dibenci dan diLakuLidi masa iLU,
dan dia ditangkap. Sampai saatnya akan dibunuh, dia masih tetap menentang
Hajjaj dengan sikapnya yang gagah perkasa dan tabah. Seketika kaki dan
Langannya Lelah dirantai, anaknya perempuan menangis, lalu beliau berkata :
"Apa yang kau takuLkan anakku! Apa yang kau tangiskan? Bagi ayah tidak
perlu mempertahankan hidup lagi, asal tetap dalam keyakinan agama. Usia
ayah sudah cukup lama, 57 tahun!"

Ketika akan dibunuh, Hajjaj berkata kepada algojo : "Jangan hadapkan
mukanya kepada KiblaL, biar dia maLi membelakangi KiblaL!"

KCLika diLanya olch algojo apa sebab dia ingin membelakangi kiblaL
Dia menjawab : "Ke mana pun engkau hadapkan mukaku, di sana ada

wajah Allah!"
Dan hanya 15 hari setelah dia wafat, mati pulalah Gubernur Hajjaj yang

kejam iLu.Sebab sejak Sa'id bin Zubair dibunuh, seLiap malam dia terbangun
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"'/1111"1'.1 :\1 \l;lIhllllr \dlli.' ltitang dan tx'r,llllpuh di halbp:1I1 I,,·kill ,
I.Iklt;~ 1',1\1.1kd'c";lr;lIl (1rlh:ldlll\.1

I, I k, II.d IIli.'d ,II z.uu.rn I lurun Al Ra~~id. ludhatl bin '.-\\\ud Ikll;1I1 1111
.l.rnu] IIII1.1 .r.l.rl.rh 'l', II :111"dllfl;llIa yang rclah Il'r,c~;11 karcna nar-.u 1II1Ida,
1,'I:q'l 11.111.1'";1111 IIl;Ji:IIII, "'~I'llk;1 tll;1 bcr ral.urjalan mcngrnup Ilglflll(1 dl
,k~,11 111111;.11,,·,'r:lllg (1,'11'11'1111;111muda. kl'(kllg;lr;lIll1~a olchnv a Pt'll'lllpllan
!III 111\11'/'.1,,1.1\.11 Iklrlfllk.dl d.II.lflg ma,;IIl\:1 h;I,,1 (\r:mg yang lx-r nn.rn .rk an
1;I,lillll,lllkk.1I1 11.11111\.1~.II,·II.1 1/1,..11ak.m '11111.111d:1I1~d'l'narall \;111" .luurun
k,!'III".1 \L'II,I-'II,..II .1\.111111,111':1,.1d,'lIgdll '11.11.1nicrdu J.III h.111khu-,. II,
,1.11,111,':,"1I,,'(lllllilk k,'I\"I.III\.1 (;c'lIil'I:lr ,,'llIrllll 11I""hn~;1 11Ii.'.11.1~,1I1,1'''.1'
11',1 ,1.111uu uul.ih di.i k,' I>.I\I.dl .l.rn ~III";II 1l1.1111,'111;1,11\('(1r;lIl,. /,dll,1 1;llIg
/' -,II d,,I,1I1111\',1\;11/111111.1"I'llkl dla 11;1IL1-u.uu 111:1';1diund.uu: ,",'II!'Ii;l(bp

udur k.ucna kakmya tcrasa drscntaxkan terns oleh Sa'id bin Zubair. Kc radian
iru Iii r.rhun ')'i H (70fl M),

1)1 1;1111;111Khahlah ll ar un AI Rusvid -uasananya sudah jauh bcrbcda
dl'Il)~;1I1til 1;II1UIl Khalrfahkhahfah yang bercrnpat. Suasana dalam ISI;Ifl:l,
,,'11111;111\a <udah mcnurut langgam Persia bclaka. Khalifah sudah mcnjadi
wak rl 11111;111di hurni. Hartl bcnda mclimpah-Iimpah di istana dan dih.uuhur
h.uuburkan kcpada orang-orang yang suka menguhah sya'ir me III II II dan
IIII' 111111:1haglllda. Kita dapat rnclihat bayangan kcrncgahan (II 1:1111:111uu di
Ibl:1I11ll'rll:ll'cnta 1(0) rnalam. Maka di sarnpmg kemewahan dan kL'lllq':;lhan
\;1111' ud.rk rcrbatax uu. dl s:tlllpmg kcrnajuan bersya'ir dan bcrdayanc. rnang
1'1'11)':1'1111:kcmajuan pcny.nr scbagai Abu N£lW(lS, atau Basyar 11mBur d dan
l.nn Lilli, dan lil xampuu; pcnyairpcnyair yang mcndapat hadiah puluhan ribu
dmar. 1;1111\;111unta li;1I1 rihuan hcktar tanah, kclihatanlah rakyat yang hidup
'<IIH',;II11I1,kln. tidak mcmpuny.n rumah yang bagus, makanan yang \l'h;1l DI
\I;I~(II 1,1111' dcnnk nmlah , ):JIlU scjak abad pertama dan sampai UJUII1' abad
~,I'dll;1. IIldllp ahliahh kcroharuan dan kchatinall yang besar-bc-ar vlcrcka
hL'r;1I1111Idlll' dalam kl'\cdcrhallaan. hahkan kcnuskrnan dan kcfakrran vlcrcka
(lIbk 111;111 bcrdckat dcngau lstana. Mcrcka udak mau tak luk dcngan
kl'1I11')':tiWI (,I;lI1a, ltulah oranu-orang scbaga: Hasan Bashri, FlLI hat I bin
\ vud i: \J'/I,/II \,WfI, '1>11141 Surnau«, Rabuuul' Adaw ivah dan bill bill

1)1 ,1111.11.111\;1111,,;1'ilium \/c/iJi... lun AIl(II, \urll.: tcrkcnul d. Il"lll 1I.1l11a
111',111,\1.tll~, \;tIl~' 1,,-'r)CI·I.1TIllg.1 "lnunn D..1ful Hijrah 11111.1111"<.',,<.'rl
\1.,111:,'" \kll, ur.ihk.u: t rku.in lxl ruu Ic'nl;llIg pcrkcruhanuan Il.lcllh ".Ihl
,!,III 1111111Ilqlll I\:l·II~.1 \jlll,/Ii,i;,jr dalang dan Baghdad hcndu], 11.I1~IUJI.
b,'ll.lIl '111",,':dILtil ~l' \ldlllfl,11i dan mg m bcrtcmu dcngan 1111.1111vlahk .
Ikll,1I1 11l1;1~111;111mcncnuu Khalitah Al Manshur vang bexar 1111.";III~an

tidur, karena kakinya terasa disentakKoo terus oleh Sa'id bin Zubair. Kejadian
ini di tahun 95 H (706 M).

Di zaman Khali-fah Harun Al Rasyid suasananya sudah jauh berbeda
dengan di zaman Khafifah-khalifah yang berempat. Suasana dalam istana,
semuanya sudah menurut langgam Persia belaka. Khalifah sudah menjadi
wakil tuhan di bumi. Harta benda melimpah-limpah di istana dan dihambur-
hamburkan kepada orang-orang yang suka mengubah sya'ir memuji dan
memuja baginda. Kita dapat melihat bayangan kemegahan di zaman itu di
dalam cerita-cerita 1001 malam. Maka di samping kemewahan dan kemegahan
yang tidak terbatas itu, di samping kemajuan bersya'ir dan berdayang, inang
pengasuh; kemajuan penyair sebagai Abu Nawas, atau Basyar ibn Burd dan
lain-lain, dan di samping penyair-penyair yang mendapat hadiah puluhan ribu
dinar, ratusan unta dan ribuan hektar tanah, kelihatanlah rakyat yang hidup
sangat miskin, tidak mempunyai rumah yang bagus, makanan yang sehat. Di
waktu yang demikianlah , yaitu sejak abad pertarna dan sampai ujung abad
kedua, hidup ahli-ahli kerohanian dan kebatinan yang besar-besar. Mereka
berani hidup dalam kesederhanaan, bahkan kemiskinan dan kefakiran. Mereka
tidak mau berdekat dengan Istana. Mereka tidak mau takluk dengan
kemegahan Istana. Itulah orang-orang sebagai Hasan Bashri, Fushail bin
'Ayadh, Sufyan Sauri, Ibnus Samaak, Rabialul' Adawiyah dan lain-lain.

Di antaranya juga Imam Malik bin Anas, yang lerkenal dengan nama
Imam Malik, yang bergelar juga "Imam Dar ul Hijrah" (Imam Negeri
Madinah). Mencurahkan fikiran beliau ten tang perkembangan Hadits Nabi
dan IImu Fiqhi. Ketika Almanshur datang dari Baghdad hendak naik haji,
beliau singgahlah ke Madinah dan ingin bertemu dengan Imam Malik.
Bcliau lidak mau menemui Khalifah AI Manshur yang besar itu, bahkan
bcliau berkata : Al 'Ilmu YU'la, wa laa ya 'Ii (Hmu didatangi bukan
mendalangi! ").

Sehingga AI Manshur yang datang dan bersimpuh di hadapan beliau,
lakluk pada kebesaran pribadinya.

Terkenal juga di zaman Harun Al Rasyid, Fudhail bin 'Ayyad. Beliau ini
dahulunya adalah seorang durjana yang telah terse sat karena nafsu muda.
Tetapi pada suatu malam, sekelika dia berjalan-jalan mengintip-ngintip di
dekal rumah seorang perempuan muda, kedengarannya olehnya perempuan
ilu mcmbaca ayal: 'Belumkah dalang masanya bagi orang yang beriman akan
menundukkan halinya, karcna ingat akan Tuhan dan kebenaran yang diturun-
kannya?" Mendengar ayal ilu dibaca dengan suara merdu dan hali khusyu',
dmanglah pClunjuk kcpadanya. Gemclar seluruh lubuhnya ingal akan dosa-
nya, dan lurunlah dia ke bawah dan laubal. Dia menjadi seorang Zahid yang
bcsar dahlm riw~.lyalzuhud. KeLika dia pada suatu masa diundang menghadap
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Pada rnasa uu nama mercka tcrkcnal dengan Nussaak, kata Jarnak dan
Nasik . Arunya orang-orang yang tclah mcnycdrakan drrinya untuk rncngcrja
kan ibadat kcpada Tuhan.

Zuhhaad, kala banyak dan Zahid Zahid diarnbil dan Zuhd Arunya
"tidak ingin". Tidak "dcmarn" kcpada dunia, kcrncgahan, harta-bcnda dan
pangkaL

A/III Yaud Bus/ami keuka duanya orang apa aru zuhud uu. bcliau
rncnjaw.ib: Tidak mempun ....w apa-upa. dan adak dipunvai oleh apu-up.: ..

'Chhaad. kata Jarnak dart' Alnd, yauu orang-orang yang tclah rncncabdr
kan dinnya scmata-mata kcpada Tuhan.

Dan kadang-kadang rncrcka pun drgclan "Bukaa-m", arunya orang !;Illg
xcnanuaxa mcnangi», kalau-kalau amal ibadamya udak ditcrirna olch Tuhan.

NlJSSAAK. ZlltHlAAD DAN 'llBBAAD

II

Seorang pcnyair zuhud yang tcrkcnal di zaman itu ialah Abdul 'Atahivah
Keuka Khalifah sudah sampai kc puneak kcgcmhiraan, schingga lupa

akan kewajibannya dan kcmiskman rakyat, Abdul 'Aiahiyah dcngan sya'irnya
mcmbcrikan pcringatan-pcnngaum yang JUJur, schmgga kadang-kadang ha
run AI Rasyid mcnangrs tcrscdu-scdu mcndcngarkan ajaran yang dibcnkan
nyu.

Scbctulnya sikap menentang (O(XlSISI) kcpada kckuaxaan yang sah III

waktu uu tcrdiri dari bcrbagai-bagai aliran. Aliran Khawart], yang tidak mau
rncngakui kekuasaan Monarki, mclainkan menganut politik. supaya kcpala
ncgara dipilih dengan suara merdcka dan bebas. adalah tcrdin daripada kaum
yang kcras pula rncrncgang agama dan bcrdasar zuhud. rncrnbcnci kcrncwah
an. Pcnurnpm-pcrmmpinnya burn yang sangat taat dan keras dalam hl'raga
lila. Kaum Sy(ah pun dernikian pula. Tctapr uu sernuanya adalah pt'Ju;lIlg·
pcjuang poliuk , yang kcrapkah drpatahkan kckuasaannya Mcrcka bcrb ..:da
dcngan kaum zahrd tadi. Mcrcka 1111 udak rncngrngmkan kckuasaan, 1l'14IPI

mcngmgmkan mcrutanya ludup kcroharuan

Khalifah, dia telah berkata terus terang memben ingat kewajiban-kcwajiban
raja terhadap rakyat, dan sekeuka akan diberi hadiah dra udak mau rncncn
rna.

Khalifah, dia telah berkata terus terang memberi ingat kewajiban-kewajiban
raja terhadap rakyat, dan seketika akan diberi hadiah dia tidak mau meneri-
rna.

Seorang penyair zuhud yang terkenal di zaman itu ialah Abdul 'Atahiyah
Ketika Khalifah sudah sampai ke puncak kegembiraan, sehingga lupa

akan kewajibannya dan kemiskinan rakyat, Abdul 'Atahiyah dengan sya'irnya
memberikan ,peringatan-peringatan yang jujur, sehingga kadang-kadang ha-
run Al Rasyid menangis tersedu-sedu mendengarkan ajaran yang diberikan-
nya.

Sebetulnya sikap menentang (oposisi) kepada kekuasaan yang sah di
waktu itu terdiri dari berbagai-bagai aliran. Aliran Khawarij, yang tidak mau
mengakui kekuasaan Monarki, melainkan menganut politik, supaya kepala
ncgara dipilih dengan suara merdeka dan bebas, adalah terdiri daripada kaum
yang kcras pula memegang agama dan berdasar zuhud, membenci kemewah-
an. Pcmimpin-pemimpinnya kaum yang sangat taat dan keras dalam beraga-
rna. Kaum Syi'ah pun demikian pula. Tetapi itu semuanya adalah pejuang-
pcjuang polilik, yang kerapkali dipalahkan kekuasaannya. Mereka berbeda
dcngan kaum zahid ladi. Mcrcka ini lidak mcnginginkan kekuasaan, letapi
mcnginginkan mcratanya hidup kcrohanian.

II

NUSSAAK, ZUHHAAD DAN 'U88AAD

Pada masa itu nama mereka terkenal dengan Nussa'ak, kata jamak dari
Nasik. Arlinya orang-orang yang telah menyediakan dirinya untuk mengerja-
kan ibadal kepada Tuhan.

Zuhhaad. kata banyak dari Zahid. Zahid diambil dari Zuhd, Artinya
"lidak ingin". Tidak "demam" kcpada dunia, kemegahan, harta-benda dan
pangkal.

Abu Yazid Bustami kClika ditanya orang apa arli zuhud itu, beliau
mcnjawab: Tidak mempunyai apa-apa. dan tidak dipunyai oleh apa-apa."

'Ubbaad. kata jamak dari' Abid. yailu orang-orang yang telah mcngabdi-
kan dirinya scmata-maLa kcpada Tuhan.

Dan kadang-kadang mcrcka pun digelari "Bukaa-in", artinya orang yang
scnamiasa mcnangis, kalau-kaIau amal ibadawya lidak diterima olch Tuhan .

.68



69

1', 11>1111Khuldun \lu",ldam.h. hdl. ~~x
I" i Sur.ll .·\1 \"hl,I,'. a) ,tI 1117

Sctclah uu hnkL'lIlhanglah kcmajuan, pcradaban dan kcbudayaan Islam.
Mul.nlah kaum Muxlunin bcrgaul dcngan segala macam bangsa dan pcradab
;11111\a, atau agama lxlam uu <cndrn dimasuki olch segala bangsa, yang bukan
Arab. -cbab Islam OUKaIl scmata untuk hangsa Arab ("). Laruaran pergaulan
\;tn)! iclah luax uu, dcngan scndmnya tcrjadrlah arnbil-rncngambil [ikiran.
lIIlFlu'IIlCnmJ,1l1 dan hahkan rncnyalin [ilsafat lam bangsa. Lantaran uu bcr
uuubah bcrkcmbang biaklah "Tasauf Islam", scbagai juga ilrnu-rlmu Islam
\ all)! 1;1111.Karcna s;lIu macarn kchudayaan udaklah akan berkcmbang. kalau
s,'klr.tll\<I111lak ad;1hubunganny a dcngan yang lam, dan kalau udak rncngalir.
11I,'lllb,'kubh dia: labana air

))1 -milah kcrap-kal: ahh-ahh pcnychdik tcrxrlap. atau xcngaja "rncnyi
lap', kaluu lldal.. drk.uakan "mcnyulap" - mcngatakan Filsafat Islam adalah
I IIs;iI ;11 Y un.uu. (Lin tasauf "lam adalah wan-an Nasran: dan lam-lam
iuduh.m

I.,'pas abad kcdua. rnaxuk kc dalarn abad kcuga, barulah rnulai dia
mcnjad: ilrnu tcr suxun. dcngan bcbcrapa Kaifiat dan cara-cara yang tcrtcntu.

l lmu Khuldun, ahh tarik h dan sosiologi Islam yang tcrkcnal mcnguatkan
pcnd.ipat 101 dalam "Muqaddimah" wrikhnya yang tcrkcnal dcmikian : 'Tasaut
ial.rh s;lbh xatu dl antara rlmurlmu xyari'at Islam yang baru turnbuh dalarn
kcag;IIIl;I;m. Aval-u-ulnya ialah dan pada arnal-amal pcrhuatan Salat-ush
xhahhm, (2()) dan sah;loat·sahahat !'<abl dan tabi'm, dan yang scsudah uu.
\tlksudn)a ialah mcnuruu jalan kcbcnaran dan pctunjuk Tuhan. Pokoknya
ialah bcrtckun bcnhad.u, rncrnutuskan jalan yang lam dan tctap hanya rcrtuju
kql;ld;1 Allah hdab. mcnolak kcmcgahan dan pcrhrasan dunia. dan mcnycn
dlrl d;11I makhluk dan bcrkhala ....at untuk bcribadat' (.)

Sl'ldah mchhat ,cgala nwayal yang tcrscbut tadi. nyatalah bahwa taxaut,
;11;111 /uhud It II ralah turnbuh xcndm , dan pcngaruh rncrnbaca dan mclagukan
Qur.m dl'ngan suara rncrdu. tatakkur. sarnadi. dan rncmbaca bcbcrapa Hadus.
mrncontoh pcrbuatan sahabat-sahabat utarna dan pcngaruh dan kcadaan
hrrkdrlillg. Waktu pcrmulaan tumbuhnya, tasaut bclum rnenjadi suatu "ilmu
yang rcratur" atau "ulsalat yang srstcrnauk". Dcrrukianlah pcrturnbuhannya
xamp.u kcpada pcnghujung dan abad kedua dalarn Islam.

TlI,\lIH If SENOIRI

IIIIII

TUMUUH SENDIRI

Setelah melihat segala riwayat yang tcrsebut tadi, nyatalah bahwa tasauf,
alau zuhud itu ialah tumbuh sendiri, dari pengaruh membaea dan melagukan
Quran dengan suara merdu, tafakkur, samadi, dan membaea beberapa Hadits,
mencontoh perbualan sahabat-sahabat utama dan pengaruh dari keadaan
berkeliling. Waktu permulaan tumbuhnya, tasauf belum menjadi suatu "ilmu
yang teratur" alau "filsafat yang sistematik". Demikianlah pertumbuhannya
sampai kepada penghujung dari abad kedua dalam Islam.

Lepas abad kedua, masuk ke dalam abad ketiga, barulah mulai dia
menjadi ilmu tersusun, dengan beberapa Kaifiat dan eara-eara yang tertentu.

Ibnu Khuldun, ahli tarikh dan sosiologi Islam yang terkenal menguatkan
pendapat ini dalam "Maqaddimah" tarikhnya yang terkenal demikian : "Tasauf
ialah salah satu di antara ilmu-ilmu syari'at Islam yang baru tumbuh dalam
kcagamaan. Asal-usulnya ialah dari pada amal~amal perbuatan Salaf-ush-
shalihin, (20) dari sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in, dan yang sesudah itu.
Maksudnya ialah menuruti jalan kebenaran dan petunjuk Tuhan. Pokoknya
ialah bertekun beribadat, memutuskan jalan yang lain dan tetap hanya tertuju
kcpada Allah belaka, menolak kemegahan dan perhiasan dunia, dan menyen-
diri dari makhluk dan berkhalawat untuk ber'ibadat". (*)

Setelah itu berkembanglah kemajuan, peradaban dan kebudayaan Islam.
Mulailah kaum Muslimin bergaul dengan segala maeam bangsa dan peradab-
annya, alau agama Islam itu sendiri dimasuki oleh segala bangsa, yang bukan
Arab, sebab Islam bukan semata untuk bangsa Arab (**). Lantaran pergaulan
yang telah luas itu, dengan sendirinya terjadilah ambil-mengambil fikiran,
tinjau-meninjau dan bahkan menyalin filsafat lain bangsa. Lantaran itu ber-
tambah berkembang biaklah "Tasauf Islam", sebagai juga ilmu-ilmu Islam
yang lain. Karena satu maeam kebudayaan tidaklah akan berkembang, kalau
sekiranya tidak ada hubungannya dengan yang lain, dan kalau tidak merigalir,
membckulah dia; laksana air.

Oi sinilah kerap-kali ahli-ahli penyelidik tersilap, atau sengaja "menyi-
lap", - kalau tid,Lkdikalakan "menyulap" - mengatakan Filsafat Islam adalah
[ilsafat Yunani, dan tasauf Islam adalah warisan Nasrani dan lain-lain
tuduhan.

(*) Ibnu Khuldun "Mukaddamah", hal, 328.
(**) Sural AI-Anbiaa, ayal 107.
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l lasan Bashri. yang dige lar: luga 4/:u Suu: .rd.il.rh ,cprall.l! Z;lhld 1.1I1.l!
amat masyhurdalarn kalangan tabim Bchau drluhirkan dl tahun ~ 1II ,,,; _' \ "
dan mcninggal tahun 110. Bchaulah yan,l! mula mul.: xckah lIle!l\,'dl;lbll
waktunya mcrnpcrbmcangkan ilrnu-rlrnu kcbaunan. kcruurruan akhl.ik .1.111
usaha mcnsucikan jiwa di dalam mcsjrd Bashrah Scgula ajarannya l"IlUllg
kcroharuan. scnaruiasa diukurnya dcngan <unn.rh-vunnah '\;ahl S,III;lh;ll
sahahat Nabi yang masih hidup pall! /arnan uu. pun mcnvaku: akan "l'Ix',;1[
an Hasan Bashri. Sehingga pcrnah, sckcuka oram; dalang mcnanv akan -uatu
soal kcpada Anus bin Malik, sahabat Sa hi \anI: ut.imu bchau 1111111,'111uruh
orang itu pcrg: bcrtanya kcpada H;I\~111Ba-hn. dl;! dil.rlurk.m "l' dlllll,l tllI,1
malarn scbclurn Khahfah I'mar hrn Khattab 111"IlI11~~;11dUIlI;1 DI,I 111,1'111
bcrtcrnu dcngan tidak kurang d:UI 7() mall)! xahahat lang turut 1IIl'IlI.II._'Ik;!1I
pcpcrangan Badr dan l,()(l sahahal-';lhah;1l \:Jng l.un

Abu Qatadah berkata: ..Bcrgurulah kl' pada ,\ ,'I-. h 1111S.I\.I ,u,Ltll '.I'" I
kan scndin. Tidak lah ada mallg lahl III lallg 11I,'!l\nlll'.1I ,.111,11',11'\;;Ibl 11,1111.1
lah he liau 1111".

(Khauf dan Rajaa)

IIASA"I, BASIIRI

1\

Svck}: Mustata Abdur Ru u«, pcrn.ih IlIl'Il\.II.I".1I1 ",";111 bc-11.11Id.d.1111
hukunya "Tamhul" (Pcrmu-, 1;&1;1111Il"IIl('lI:I;I_I.1[1!·lkil.11 "Lilli I. l1,ill\\.1 I d'.II,11
lxl.un atau kcbuday.un Isbill, hukunlah \,'lIlal;I'IIl;lla PII.II.1Il .l.m 1'.111.",1\[.It>
atau hk iran Arab, lClapl !!abllllgall l rk irau r;lk';I\.1 d.lrl \r;ll1. 1\'1'1.1 )1111,1111
Romuwi, Hrndr. dan 1:lln-I:IIIl. Il'~IPI l,'lap d:d.1I11l r.11 lUIl~l',llll: ".I,i,llli,111
scbab bahasa yang drpak.» uilah h:lhas,1 ..\r;iI'. d:1I1 ",'1111;1111.1111,,111,1',1II1I
dijarrun olch Qurun SCIHlln Sl'g.ll.l pcrudab.m dan L'bllILI\,I.1I1 ,I'III~ L.ldl
dtjadikan bahan uruuk mcmpcrkaya pcrscdiaan ~an.1.!l,'l;lli alb .

Setclah tasauf mcnjadi rlrnu yang bcrdin scndrn. maka umbull.ih ,,'111:1'
cam "spcsialisasi". Scbagaunana <Ida Llama );lI1g mcnycd.akan UIIIlIrII:-a
scrnata untuk rncnyelidiki hukurn Fiqhr. ,ehlllgga urnhul Fiqh: dcng.rn ",','111,
pal Mazhabnya, dan ada ahli Ilklr yang mcnjuru-kan hk iran 1\11l1ll'\\,11-.,·p;Hb
Iilsafat. scbagai AI-FlJT(Jbi. lbnu Sina dan lain-lam. maka umbul pul.rl.rh
golongan yang rnenjuruskan hidup scmata-mata kcpada .ta-auf h\.'I,11-..1

Scbclurn pcrrnulaan Abad kcuga. nama "Tasauf bclumlah dlk,'Il.d
Barulah Zahid, atau 'Abid. atau [aktr . atau flu.ld \eha,l!al J an.l! ,cle'l,11I "11.1
jclaskan Icbih dahulu.

Syekh Mustafa Abdur Razik, pcrnah mcnymakan kcsan bcliau dalam
bukunya "Tamhid" (Pcrinlis jalan mcmpclajari Filsafm Islam), bahwa filsafm
Islam atau kcbudayaan Islam, bukanlah scmala-mala Duman dari bangsa Arab
atau fikiran Arab, lctapi gabungan fikiran raksasa dari Arab, Pcrsia, Yunani,
Romawi, Hindi, dan lain-lain, lctapi lClap dalam Ural Tunggang kcislaman,
scbab bahasa yang dipakai ialah bahasa Arab, dan kcmurnian bahasa ilu
dijamin o\ch Quran scndiri. Scgala pcradaban dan kcbudayaan asing tach
dijadikan bahan untuk mcmperkaya persediaan yang lelah ada.

Selelah tasauf menjadi ilmu yang berdiri sendiri, maka limbullah sema-
cam "spesialisasi". Scbagaimana ada Ulama yang menyediakan umurnya
semata unluk menyelidiki hukum Fiqhi, schingga limbul Fiqhi dengan keem-
pat Mazhabnya, dan ada ahli fikir yang menjuruskan fikiran istimewa kcpada
filsafat, sebagai Al-Farabi. lbnu Sina dan lain-lain, maka timbul pulalah
golongan yang menjuruskan hidup semata-mata kepada "tasauf' belaka.

Sebelum permulaan Abad ketiga, nama "Tasauf' belumlah dikenal.
Barulah Zahid, atau 'Abid, atau fakir, atau nasik. : sebagai yang setelah kila
jelaskan lebih dahulu.

IV

HASAN UASHRI

(Khauf dan Rajaa)

Hasan Bashri, yangdigelari juga Abu Sa'id adalah seorang Zahid yang
amatmasyhurdalam kalangan tabi'in.Beliau dilahirkan di tahun 21H. (632 M)
dan meninggal tahun 110. Beliaulah yang mula-mula sekali menyediakan
waktunya memperbincangkan ilmu-ilmu kebatinan, kemurnian akhlak dan
usaha mensucikan jiwa di dalam mesjid Bashrah. Segala ajarannya tentang
kerohanian, senantiasa diukurnya dengan sunnah-sunnah Nabi. Sahabat-
sahabat Nabi yang masih hidup pada zaman itu, pun mengakui akan kebesar-
an Hasan Bashri. Sehingga pernah, seketika orang datang menanyakan suatu
soal kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi yang utama, beliau ini menyuruh
orang itu pergi bertanya kepada Hasan Bashri, dia dilahirkan ke dunia dua
malam sebelum Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia. Dia masih
bertemu dengan tidak kurang dari 70 orang sahabal yang turut menyaksikan
peperangan Badr. dan 300 sahabat-sahabal yang lain.

Abu Qatadah berkata: "Bergurulah kepada syekh ini. Saya sudah saksi-
kan sendiri. Tidaklah ada orang labi'in yang menyerupai sahabal Nabi. hanya-
lah beliau ini".
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1,.1·,.1..., ul "Ub'A,IUI 1 h a l \l
, .i:.. \ ..:I,.S ,.J I ~ : ~1 ; '\ ~

"Pl'I;J';J;11I t.rkuunu "'llIngg~1 bcrtcmu dcngan hall tcntcrarn. lcbrh balk
d:IlIjI:ld.1 1"'I,I'~ldli untcr.nnmu. )ang kcmudiannya rncrurnbulkan takut".
1):,111.11:11.111""~,, rI k'llIpal rxrumal liar:tng~lara yang bcrtemu dcngan
.111111.1dalam r;h;t knn kcpadanya dan zuhud. akan berbahagialah dia
.1:111bcrok-h rucd.ih dalam pcrsahabaian uu. Tctapi barangsiapa yang
llll,:,.:,t[ d"LIIlI duma. lalu h"1II1) a rindu dan pcrasaan tersangkutkcpadanya
aklur nya dla akan ~"n~sara, Dra akan tcrbawa kcpada suatu masa yang
uda], dapat drdcruanya
1\·,.IIII1~arcnumg talakkur: Tafakkur mcrnbawa kita kcpada kcbaikan
(till bcrusaha mcngcrjakannya. Mcnycsal alas pcrbuatan jahat, mcmbawa
k,'!':id;1 rncnmggalkannva. Barang yang fana walaupun bagaimana ba
III .I~III ~1. lld.lkLlh ,hral men) amai barang yang baqa. waJaupun sedikit,

1).1,.11 1"'lld 111.1111>,'1,.,11r.iluh zuhud tcrhudap duma. mcnolak dlo...lIIL III,'
,'.'/,.,11111.1','111.11.1111,'llIIIU~'·Pdd.1 Allah. t.rwakkal. ~/'lJ.JUf (takut) dan rajaa.
11,1.,1.1.'/11,''1,,,.111 1.111,:.1111.11111.1111.1',·I11.IU·I11~IW takut kcpada Allah. LCWPI

I~'III.", ~,I.I~llI.1I1 dl·II!'.1I1 !"·Il!,h,II,I['.IIL Takut akan murkanya. lCLaPI rncngha-
1.1[' .1~.1I1~'lrIll.IIII.1

i",. '.,. ;": \. '\":/',J/;,J/U ul.rh iucluk rvk an kcsunpulan tcruang pandang
.1111.1'.1111ILl,,," 1\.1,1111dvuuk run "Sahabat dan kctakutan dan kcdukaan,
II(I.I~ I"I,,'I~II d"Il!,~ln mur.uu dan kcluhan. udak pernah tidur scnang karcna
111,11,'111,:.11\1I.dl lak ih I.I~I /~Jtlld mcnola], duma lagl 'abid. (")

1·.lIld.III!,~1111.1'.Iulll\.1 la!~lh ,,'lIanliasa bcrscdih hall. scnanuasa takut,
J..;1I~1I11..11.111dl.l tul.rk Ill,·lllha)arlo.an pcrrmah Allah -cpenuhnya dan meng-
1i.'llll~.1I1 l.,f.III,.:.1I1',·!',·lllJlllll.l pula <;chln~~a Slu'runt pcrnah rnengatakan:
Ikllll~I.111 1:lkuIIII.l. 'l·I1I1I).!~a "'akan-akan Ilia rncrasa hahwa ncraka uu
11.1111.1dll:llliklll untuk (11;,' I"" I

f-.lI.d, ~'I.d' .ihh l.".1l11 ~an~ hl'-.ar·tx·,ar banyak sekah rnembrcarakan
~,I1I1II1I'.1I11b,.111B."llfi Rupunya pcndinan hidup Hasan Bashri uu dijadikan
!','dlllll.111 ol.h «luruh al1ll tasaut

f-.'I.d· l iuhv.ml \ulll.l. olch Abu 'all11 dan kuab Tabaka; ul Kubra oleh
1111.1111S\.1 1.1111 Ku\\ a~II' Durrl) all olen Alrrwnal1.l. kitab "Kutul Kulub"
I,le-I! \/':1 l h.tltl. <l1·,HIIHI. banyak sckah mcnukilkan tcntang kchidupan
I .It'l III '.' I I I :11l~'t...·'.1f uu

Dasar pcndirian bcliau ialah zuhud lcrhadap dunia, menoJak akan kClI1c-
gahannya, scmata mcnuju kcpada Allah, lawakkal, khauf (lakut) dan rajaa.
lidaklah lcrpisah. Janganlah hanya scmala-maLa LakUlkepada Allah, teLapi
ikuLlah kClakutan dcngan pcngharapan. Takul akan murkanya, tetapi mengha-
rap akan kurnianya.

Abu. Na'im AI-Ashbahani lclah mclukiskan kesimpulan tentang pandang-
an lasauf Hasan Bashri dcmikian: "Sahabal dari ketakutan dan kedukaan,
lidak lcrccrai dengan muram dan keluhan, lidak pernah tidur senang karena
mcngingal Allah. Fakih lagi zahid menolak dunia lagi 'abid'. (*)

Pandangan lasaufnya ialah senanliasa bersedih hati, senantiasa takut,
kalau-kalau dia lidak membayarkan perintah Allah sepenuhnya dan meng-
hcnlikan larangan scpcnuhnya pula. 5ehingga Sya'rani pernah mengatakan:
"Dcmikian LakUlnya, schingga seakan-akan dia merasa bahwa neraka itu
hanya dijadikan unluk dia" (**)

KiLab-kiLab ahli tasauf yang besar-besar banyak sekali membicarakan
kehidupan Hasan Bashri. Rupanya pend irian hidup Hasan Bashri itu dijadikan
pedoman oleh seluruh ahli tasauf.

Kitab Huliyalil Auliya, oleh Abu Na'im dan kitab Tabakat ul Kubra oleh
Imam Sya'rani. "Kuwakib Durriyah" oleh Almanawi, kitab "Kutul Kulub"
olch Abu. Thalih al-Makki, banyak sekali menukilkan tentang kehidupan
Tabi'in (21) yang besar itu.

SClcngah dari bUlir hikmaL ajaran bcliau lertulis demikian :

1. "Perasaan lakuLJnu sehingga bcrtcmu dengan hali tenteram, lebih baik
daripada pcrasaan lcntcrammu, yang kemudiannya menimbulkan takut".

2. "Dunia ialah ncgcri lcmpal berama!. Barangsiapa yang bertemu dengan
dunia dalam rasa benci kepadanya dan zuhud, akan berbahagialah dia
dan beroleh faedah dalam persahabatan itu. Tetapi barangsiapa yang
linggal dalam dunia, lalu hatinya rindu dan perasaan tersangkut kepadanya
akhirnya dia akan scngsara. Dia akan terbawa kepada suatu masa yang
lidak dapal diderilanya".

3. Pcsannya tenlang tafakkur: "Tafakkur membawa kita kepadakebaikan
dan berusaha mengerjakannya. Menyesal alas perbuatan jahat, membawa
kcpada meninggalkannya. Barang yang fana walaupun bagaimana ba-
nyaknya, tidaklah dapal menyamai barang yang baqa, walaupun sedikit.

(*J Ilulliyalul Auliya jUl.. 2. - 131 - 132.
(**) Tabakal ul KUbra,juz 1, hal3!.
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Dan Nabi pun bcnaubat kcpada Tuhan tujuh puluh kali dalam schari
scmalam. Dalam kchidupan schari-hari dan orang yang bersalah, dia gclixah
mcnunggu hukuman, dan apabila hukurnan tclah jatuh, dia udak rncrasa takut
lagl masuk ke dalam pcnjara. Kccintaan dan kctaatan kcpada Tuhan.
mcnycbabkan umbul rasa malu. bagaimanakah agaknya jrka bcrtcmu dcng.m
Dia kclak. Adakah kiranya pcrhuungan yang udak bcres.

ltu scbabnya saya bcrpcndapat bahwasanya dasar zuhud Hasan Bashri
bukanlah karcna takut akan masuk ncraka. Tciapi takut akan Tuhan scndiri.
Dalam hal yang xcpcru mi. orang kadang-kudang merasa biarlah masuk
ncraka. dar ipada kcna murka. Schab itu xaya bcrpcndapat bahwasanya /uhud
bcliau ialah khaul dun rajaa : "Kctakuian dan Pcngharapan". Dan tujuan
scjau, yang Juga dikuaikan olch Dr. Mustafa Hclrni. ialah mgm kcbcbasan
dan kctahutan dan mcncapai kchatkan

Pcnychdik-pcnyclidik aliran tasaul mcrnpclajari dengan scksama. gc
rangan apakah tujuan zuhud Hasan Bashn yang bcsar itu?

Or. Muhammad Mustafa Hclrru, guru bcsar Filsafat Islam pada "Fuad I
University" rncngatakan kcmungkman bahwasanya zuhud bchau uu, yang
didasark.m kcpada takut, ialah karcna takut akan siksa Tuhan dalam ncraka.
Tctapi sciclah saya pun turut rncnyclidikinya pula. saya bcrpcndapat bahwa
bukanlah takut akan ncraka itu yang rncnjadi scbab. Yang Judi sebab ialah
pcrasaan dan orang yang bcrjiwa bcsar akan kekurangan dan kelalaian din.
Sl'hagal Sabda Nabi : "Orang yang bcriman mcngcnangkan dosanya, laksana
orang yang duduk dl bawah scbuah gunung yang bcsar: scnanuasa rnerasa
takut gunung itu akan rncrumpa dirinya".

....

A\\:I,lIah drrimu dan ncgcn yang ccpat datang dan cepat pcrgi mi. dan
pcnuh dengan tipuan".

4. "Dunia ini laksana seorang perempuan Janda tua yang telah bungkuk, dan
tclah banyak kematian laki."

5. "Orang yang hcrirnan bcrduka-cua pagi-pagi dan bcrduka-cita di waktu
sore. Karena dia hidup di antara dua ketakutan. Takut mengenang dosa
yang telah lampau. apakah gerangan balasan yang akan ditimpakan
Tuhan. Dan takut memikirkan ajal yang masih unggal, dan tahu bahaya
apakah yang scdang rncngancarn."

~. Tcruang duka-cita beliau bcrkata : "Paturlah orang insyaf bahv.;a mall
scdang mcngancamnya, dan kiamat mcnagih janjinya, dan dia rncsu
bcrdiri di hadapan Allah akan dihiiung."

7. "Banyak duka-cita di dunia mernpertcguh semangat amal shalch."

Awasilah dirimu dari negeri yang cepal daLang dan cepal pergi ini, dan
penuh dengan li'puan".

4. "Dunia ini laksana seorang perempuan janda lua yang lelah bungkuk, dan
Lelah banyak kemalian laki."

5. "Orang yang beriman berduka-ciLa pagi-pagi dan berduka-ciLa di waklU
sore. Karena dia hidup di anLara dua keLakuLan.Takul mengenang dosa
yang lelah lampau, apakah gerangan balasan yang akan dilimpakan
Tuhan. Dan lakul memikirkan ajal yang masih linggal, dan Lahu bahaya
apakah yang sedang mengancam."

6. TcnLang duka-cila beliau berkaLa : "Palullah orang insyaf balllll/a mali
sedang mengancamnya, dan kiamaL menagih janjinya, dan dia mesli
berdiri di hadapan Allah akan dihilling."

7. "Banyak duka-ciLa di dunia mempeneguh semangal amal shaleh."

***
Penyelidik-penyelidik aliran Lasauf mempclajari dengan seksama, ge-

rangan apakah lujuan zuhud Hasan Bashri yang besar ilu?
Or. Muhammad MusLafa Helmi, guru besar Filsafal Islam pada "Fuad I

Universily" mengaLakan kemungkinan bahwasanya zuhud beliau ilU, yang
didasarkan kepada LakUl,ialah karena LakuLakan siksa Tuhan dalam neraka.
Telapi selclah saya pun lurul menyelidikinya pula, saya berpendapal bahwa
bukunlah lakul akan neraka ilU yang menjadi sebab. Yang jadi sebab ialah
perasaan duri orang yang berjiwa bcsar akan kekurangan dan kelalaian diri.
Scbagai Sabda Nabi : "Orang yang beriman mengenangkan dosanya, laksana
orang yang duduk di bawah sebuah gunung yang besar; senamiasa merasa
LakuLgunung ilu akan menimpa dirinya".

Dan Nabi pun berLaubal kepada Tuhan lujuh puluh kali dalam sehari
scmalam. Dalam kchidupan sehari-hari dari orang yang bersalah, dia gelisah
menunggu hukuman, dan apabila hukuman lelah jaluh, dia lidak merasa LakuL
lagi masuk ke dalam penjara. KecinLaan dan keLaaLan kepada Tuhan,
menyebabkan limbul rasa malu, bagaimanakah agaknya jika benemu dengan
Dia kelak. Adakah kiranya perhilungan yang lidak beres.

lLu sebabnya saya bcrpendapal bahwasanya dasar zuhud Hasan Bashri
bukanlah karena LakULakan mas uk neraka. TeLapi LakUlakan Tuhan sendiri.
Dalam hal yang seperLi ini, orang kadang-kadang merasa biarlah masuk
neraka, daripada kena murka. Sebab iLUsaya berpendapal bahwasanya zuhud
beliau ialah khauf dan rajaa : "KeLakuLan dan Pengharapan". Dan Lujuan
sejaLi, yang juga dikuaLkan oleh Dr. MUSLafuHelmi, ialah ingin kebebasan
dari kcjahalan dan mencapai kcbaikan.
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Rabl .uul 'Adawr yah, adalah scorung lahld pcrcmpuan ) ang am.u bcsar.
Cornoh-contoh yang bcliau unggalkan dalam hidupnya. Bchau iclah mcnmg
galkall duma dalarn tahun IX) H, (7% \1.1

TlIIgkal kchidupan /uhud yang tadmya dircncanakan oIeh Hasan Hashrr,
),IIIU takut dan pcngharapan. tclah dinarkkan olch Rabi'ah kcpada zuhud
karcna cuua.

('Inla yang ,UCI IIIurn I uu lchrh Im).!).!I danpada takut dan pcngharapan.
('11l1a yallg SUCI murru, udak lah mcngharupkan apa-apa,

vlcuurut nwavat dan Imam Sya'raru. pada suatu rnasa adalah scorang
),lllg mcnycbut-nycbut azab ,,!.;sa ncraka dl hadapan Rabiah, rnaka plll,l!,an
lah bcliau lantaran mcndcngur uu. pingsan di dalarn mcnycbut-nycbut I.I1IK

tuar . mcmohonkan ampunan Tuhan. Tiba-uba sctclah beliau siuman dan
plllgsanllya dan xadar akan dinnya. bcliaupun berkata: "Saya mcsu mcuunta
ampun lagl daripada caru muua arnpun saya yang pcrtama".

K~ll;1S\ aram pub: "S\ .nadah Il'1ll11;1Ibchau xuiud scnanuasa baxah olch
.ur m.uanv ,I '

Ikllau <czaman dl'ngall Sui \,111 Suun. murid yallg tcrkcnal dan Ilasan
Bastlfl (';1I1a -u.uu han dlllL'llgarJl\ a Sui \ all mcnccluh "Wahai \I.'dlhnya
h.urku )~1I1U kcscdihun vhul t ~allg tclah drwansk.m olch gurunya. Mende
Ilgar uu bcrk.ualah Rabr'ah "Kcxcdrhan kll,1 muxih xcdiku sckali'. Kurcna
k.ilau bcnar-bcn.u kill IX'f",llh, kll,1 udak ,Ilb dl durua im bgl"

Cuua murru kcp~lda Tuh.rn. uulah punc.ik taxaul Rabi ah Pamunp.uuun
kccuuaan kl'p~l(b llahi. yall).! kcmudiannv« banyak kcluar dan uc.ipan xhuf

UABI'ATl J.' ..\I>Aw IY..\lI
(Zuhud karena cintal

\

Sdl;lglao dan fJII.I.~1bcliau pub, :-allg \(nallll,l,a rncnjadr buah bihrr
k.unn Shill I'

Ana], Adam '
l nruuu, drnku'
lnruuu hally~1 -atu.
~abll dl~1 hlll~I'~1. hIlU"tI~lh l-llgk,1l1
I>~II) or~lIlg :-~lllg tclah 'l' l.un,u tak ,Llpal 1Il,'rllllulIglllu
I rap-liap nikuuu \.Il1g huk.m ,\ ufga, adalah hrna
.lan Irap-II~IP nab tx'II"III~1. ~ang bukan ucraka. mudah!

'SYllfga' yallg (1tUL;,IIll~lk,1I)dl ,,1111ialah IX'fa~III, karcna mcnikrnau ndha
Allah 1>~1I1 mcrrka ralah puncak kcgchsuhan me fa\;J I rnurka'vva.

Sebagian dari faLwa beliau pula, yang senanLiasa menjadi buah bibir
kaum Shufi".

"Anak Adam!
Dirimu, diriku!
Dirimu hanya satu,
Kalau dia binasa, binasalah engkau
Dan orang yang Lelah selamaL tak dapaL menolongmu
Tiap-tiap nikmat yang bukan syurga, adalah hina
dan Liap-tiap bala beneana, yang bukan neraka, mudah!"

"Syurga" yang diutamakan di sini ialah perasaan, karena menikmati ridha
Allah. Dan mereka ialah puneak kegelisahan merasai murkaNya.

v

RABI'ATUL' ADAWIYAH
(Zuhud karena cinta)

Rabi'atul 'Adawiyah, adalah seorang zahid perempuan yang amat besar.
Contoh-eontoh yang beliau tinggalkan dalam hidupnya. Beliau telah mening-
galkan dunia dalam tahun 185 H. (796 M.)

Tingkat kehidupan zuhud yang tadinya direneanakan oleh Hasan Bashri,
yaitu takut dan pengharapan, telah dinaikkan oleh Rabi'ah kepada zuhud
karena einta.

Cinta yang suci murni itu lebih tinggi daripada takut dan pengharapan.
Cinta yang suei mumi, tidaklah mengharapkan apa-apa.

Menurut riwayat dari Imam Sya'rani, pada suatu masa adalah seorang
yang menyebut-nyebuL azab siksa neraka di hadapan Rabi'ah, maka pingsan-
lah beliau lantaran mendengar itu, pingsan di dalam menyebut-nyebuL Is/ig-
faar, memohonkan ampunan Tuhan. Tiba-tiba setelah beliau siuman dari
pingsannya dan sadar akan dirinya, beliaupun berkata: "Saya mesLi mcminta
ampun lagi daripada eara minta ampun saya yang pertama".

Kata Sya'rani pula: "Syajadah LempaLbcliau sujud senanLiasa basah olch
air matanya".

Bcliau sezaman dengan Sufyan Sauri, murid yang tcrkcnal dari Hasan
Bashri. Pada suaLu hari didengarnya Sufyan mengcluh : "Wahai sedihnya
hatiku", yaitu kcsedihan shufi yang telah diwariskan oleh gurunya. Mende-
ngar itu bcrkatalah Rabi'ah : "Kesedihan kita masih sydikit sckaliL Karcna
kalau benar-bcnar kita berscdih, kiLa Lidak ada di dunia ini lagi!"

Cinta murni kepada Tuhan, iLulah puneak tasauf Rabi'ah. Pantun-pantun
kceinLaan kepada I1ahi, yang kcmudianny4J banyak keluar dari ueapan shul'i
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(0) l.ihat Ghaza] r. Ihyaa lIumuddm, Juz 4 hal 266 . 267

Al-Ghazali mcmbcrikan pcndapatnya alas sya'ir itu demikian : "Barang
kali yang bcliau maksud dengan cinta kerinduan, ialah cinta akan Allah,
karena Ihsan (22) dan nikmatnya di alas dirinya, "karena Allah Lelahmeng
anugerahinya hidup, schingga dia dapat rncnyebut nama-Nya (lalal). yang
kian schari kian terbuka baginya. Maka itulah cinta yang seunggi-ungginya
(Kamal). Dan cinta yang timbul kcpada Tuhan karcna merenungi kcindahan
nyu (Jamal ul Rububiyah) itulah yang pcrnah disabdakan Rasulullah Saw
dalam satu hadits Qudsi : "Aku sediakan bagi hambaku yang saleh barang
yang mala hclum pernah rnelihat, telinga bclum pernah rnendengar. dan
bclum pcrnah tcrcaur di han scorang manusia jua pun". (*)

"Aku cinta pada-Mu dua rnacam cirua: C1nLanndu.
Dan cirua, karcna Engkau bcrhak rncncnrna crntaku
Adapun cima, karcna Engkau.
Hanya Engkau yang aku kcnang tiada lam.
Adapun cinta, karcna Engkau bcrhak mcncnmanya.
Agar Engkau bukakan bagiku hijab, supaya aku dapat rnelihat Engkau
Pujian alas kedua pcrkara iLUbukanlah bagiku
Pujian alas kcdua pcrkara nu adalah bagi-Mu sendiri".

"Uhibbuka habbaini, hubbal hawa :
Wa hubban h-annaka ahlun lizaka
Fa ammal lazi huwa hubbul hawa
Fa syughli biz ikrika 'amman siwaka
Wa ammal lazi arua ahlun lahu
Fa kasyfuka liy'l hujba haua araka
Fa lal hamdu fizaka wala zaki liy
Walakin lakal hamdu II IA wa zaka.

XXXI

Y;.Hlg bexar sch;tt,:al Fanduddin Al-Athar, Ibnul Fandh. Al-Hallaj, Jalalu'ddin
Rumi dan lain-Lun tclah dirnul.u lcbrh dahulu oleh Rabi'ah. Sctengahdari
s) arrnya ialah

yang bcsar sebagai Fariduddin AI-Athar, Ibnul Faridh, AI-Hallaj. Jalalu'ddin
Rumi dan lain-lain, telah dimulai lebih dahulu oleh Rabi'ah. Setengah dari
sya'imya ialah :

XXXI

"Uhibbuka habbaini, hubbal hawa :
Wa hubban li-annaka ahlun Iizaka
Fa ammal lazi huwa hubbul haw a
Fa syughli bizikrika 'amman siwaka
Wa ammal lazi anta ahlnn lahu
Fa kasyfuka liy'l hujba hatta araka
Fa tal hamdu fizaka wala zaki liy
Walakin lakal hamdu fi za wa zaka.

"Aim cinta pada-Mu dua macam cinta; cinta rindu.
Dan cinta, karena Engkau berhak menerima cintaku
Adapun cinta, karena Engkau,
Hanya Engkau yang aku kenang tiada lain.
Adapun Ginta, karena Engkau berhak menerimanya.
Agar Engkau bukakan bagiku.hijab, supaya aku dapat melihat Engkau
Pujian atas kedua perkara itu bllkanlah bagiku
Pujian atas kedua perkara itu adalah bagi-Mu sendiri".

AI-Ghazali memberikan pendapatnya atas sya'ir itu demikian : "Barang-
kali yang beliau maksud dengan cinta kerinduan, ialah cinta akan Allah,
karena Ihsan (22) dan nikmaUlya di atas dirinya, "karena Allah telah meng-
anugcrahinya hidup, sehingga dia dapat menyebut nama-Nya (Jalal), yang
kian sehari kian terbuka baginya. Maka itulah cinta yang setinggi-tingginya
(Kamal). Dan cinta yang timbul kepada Tuhan karen a merenungi keindahan-
nyu (Jamal ul Rububiyah) itulah yang pemah disabdakan Rasulullah Saw
dalam satu hadits Qudsi : "AIm sediakan bagi hambaku yang saleh barang
yang mata belum pernah melihat, telinga belum pemah mendengar, dan
belum pernah tercatir di hati seorang manusia jua pun". (*)

(*) Lihal Ghazali, Ihyaa Ulumuddin, Juz 4 hal. 266 - 267.
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Dalarn sya'ir-sya'ir yang rnasyhur itu nyatalah kc mana tujuan zuhud
Pabi'an, yaitu kcpada Tuhan karcna Tuhan. hukan kcpada Tuhan karena
mengharap. Baginya soal syurga atau soal ncraka, adalah soal nornor dua,
atau hukan soal sarna sekali, scbab cirua uu scndiri sudahlah suatu nikrnat
yang paling lczat, udak ada yang rncngatasinya lagi. Cinta dibaginya alas dua
tingkat. Pcrtama cirua karcna kerinduan. Dirindui sebab dia rncmang
puncaknya scgala kemdahan, sehingga udak ada lagi yang lain yang jadi
buah kenangannya dan buah tuturnya, rnclainkan Tuhan. Allah, Rabhi' Naik
seungkat lagi. yauu keinginan dibukakan baginya hijab, selubung. yang
mernbatas di antara dirinya dengan Dia. ltulah tujuannya, yauu rnelihat Dia.
Itulah tujuannya, yaitu melihat Dia. (Musyahadah).

Rabi 'ah sendiri pun pernah bcrkata dalarn scruannya kcpada Tuhan : ..Ya
Ilahi! J ika sckiranya aku bcribadat kcpada Engkau karcna harap akan masuk

(Engkau durhaka kcpada Tuhan di dalam baun
Tctapi di hdah cngkau rncnycbut taat kcpadanya
Dcmi umurku. lru buatan yang ganjrl arnat
Jika cinta sejau, tentu kau rurut apa periruah
Karcna pccinta, kc yang drcinta taat dan patuh)

"Ta'shil Ilaha wa anta tazharu huhhahu
Haza la'urnri fil fa'ali badi u
Lau kana hubbuka shadiqana la-aruha'tahu
Innal rnuhibba liman yuhibba yathi'u"

XXXIII

Dan tatwa beliau Juga:

Kujadikan Engkau, ternan bcrcakap dalam hatiku
Tubuh kasarku biar bcrcakap dcngan yang duduk
lisimku biar berccngkcrama dcngan taulanku
lsi hatiku. hanvalah tctap Engkau scndiri).

"Inru ja'altu-ka fll Iuadi muhaddusi
Wa abuhtu jisrru man arada julusi
Fal jisrnu minni lil-jalisi mu'anisun
Wa habihu qalbihu qalbi fll fu'adi arusi"

XXXIIXXXII

"Inni ja'allu-ka fil fuadi muhaddilsi
Wa abuhlu jismi man arada julusi
Fal jismu minni IH-jalisi mu'anisun
Wa habihu qalbihu qalbi fiI fu'adi anisi"

Kujadikan Engkau, ternan bercakap dalam hatiku
Tubuh kasarku biar bercakap dengan yang dud uk
Jisimku biar bercengkerama dengan taulanku
lsi hatiku. hanyalah letap Engkau sendiri).

Dan falwa beliau juga :

XXXIII

"Ta'shil Ilaha wa anta tazharu hubbahu
Haza la'umri fiI fa'ali badi u
Lau kana hubbuka shadiqana la-anlha'tahu
Innal muhibba Iiman yuhibba yalhi'u"

(Engkau durhaka kepada Tuhan di dalam balin
Tetapi di lidah engkau menyebul laal kepadanya
Demi umurku. Ini buatan yang ganjil amal
Jika cinta sejali, lenlu kau lurul apa perintah
Karena pecinta. ke yang dicinta laal dan paluh)

Dalam sya'ir-sya'ir yang masyhur ilU nyatalah ke mana lujuan zuhud
Rabi'ah. yailu kepada Tuhan karena Tuhan, bukan kepada Tuhan karena
mengharap. Baginya soal syurga atau soal neraka, adalah soal nomor dua.
atau bukan soal sarna sekali, sebab cinta ilu sendiri sudahlah sualu nikmal
yang paling lezal, lidak ada yang mengatasinya lagi. Cinta dibaginya alaS dua
lingkal. Pertama cinta karen a kerinduan. Dirindui sebab dia memang
puncaknya segala keindahan. sehingga tidak ada lagi yang lain yang jadi
buah kenangannya dan buah tutumya, melainkan Tuhan. Allah, Rabbi! Naik
setingkat lagi, yaitu keinginan dibukakan baginya hijab, selubung, yang
membatas di antara dirinya dengan Dia. Itulah tujuannya, yaitu melihat Dia.
Itulah lujuannya, yaitu melihat Dia. (Musyahadah).

Rabi'ah sendiri pun pemah berkata dalam seruannya kepada Tuhan : "Ya
Ilahi! Jika sekiranya aku beribadat kepada Engkau karena harap akan masuk
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(.) PL'I1~.tr.tl1~ h~hl ~It.t I anat ut lllJllhl1l ~df1g h41l\ ..k dlh.tld JI InJonc\IJ InI, <ek cuk ..
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Syckh Mustafa Abdur Ra/rk (" " tclah rncnuhs komcntar dalam buku
salinan "Ensiklopacdi Islam" tcntang Rabiah : "Scbclum Rarnr'ah. Tasauluu
rna-oh bcr-ata; scdcrhana saja pcrkaiaan ahh wsalll belurn mcnyinggung rasa
shuh. dan hclum rncrcntangkan jalannya yang tcntu. Maka adalah Rabi ah
yang mula sckah mcnyanyrkan nyanyran erma dalam tasaut. ucngan bcntuk
s)";ur pU1\1 dan pro-a. Paruaxluh hagl davang kl'lll;lrga Uthai' 1111,sl'bayal
scorang wanua utarna dt /arnannya, yang rncrnpunyai jiwa sun rnurru uu,
yang sangal udak icrpcdaya olch dun ra, Jib dia rncmutuskan hubungannya
dcngan scgala dan rncnjuruxkun pcrhuuan -cmata-rnata kcpada yang dumuu.
Huhhul Ilahi , cmta Tuhan , yang didcngungkannya dalam segcnap
nyanyiannya".

Dan kata Syckh itu pula: Bcliaulah Imam dan s(.'gl'nap kaum shuh yang
daiang kcmudran, yang axvik dan rrndu dcndarn kcpada Tuhan, dl dalarn
Islam' .

syurga, brar jauhkanlah dianyu dan padaku Tctapi jlka aku bcnbadat kcpada
Engkau hanya karcna scmuta-rnata cinta kcpada Engkau, rnaka janganlah, Ya
llahr. cngkau haramkan daku, mchhat kcrndahan yang azalr",

Kcrapkali bcliau bcrtukar hkrran tcntang dasar pandangan hidup IIlI

dcngan shut: yang bcsar Sutyan Tsaun I,' r. Pada suatu han Suryan bcrtanya
kcpadanya tcntang haxrkat imannya. lalu dinyatakannva kcputusan "Aku
bukun mcnycmbah-Nya karcna takut ncraka-Nya. dan bukan k.rrcna IIlglll

akan sur!!a-Nya, schmggu pcrangaiku tak ubahnya dengan xcoraug pcncruna
upah yang jahat. Tctapi aku mcnycrnbah-Nya adalah scmata-mata karena
erma kcpada-Nya dan nndu-dcndarn yang tak habrs-habis"

Dan katanya pula: "Pcncrrua Tuhan Allah, udaklah pcmah tcrdiam rinuh
dar I ratapnya karcna kcrmduan. xcbclum dra bcrtcrnu dcngan yang dicintainya
Ilu

syurga, biar jauhkanlah dianya dari padaku. Tetapi jika aku beribadat kepada
Engkau hanya karena semata-mata cinta kepada Engkau, maka janganlah, Va
Ilahi, engkau haramkan daku, melihat keindahan yang azali".

Kerapkali beliau bertukar fikiran ten tang dasar pandangan hidup itu
dengan shufi yang besar Sufyan Tsauri (*). Pada suatu hari Sufyan bertanya
kepadanya tentang hakikat imannya, lalu dinyatakannya keputusan: "AIm
bukan menyembah-Nya karena takut neraka-Nya, dan bukan k~rena ingin
akan surga-Nya, sehingga perangaiku tak ubahnya dengan seoral1g penerima
upah yang jahat. Tetapi aku m'enyembah-Nya adalah semata-mata karena
cinta kepada-Nya dan rindu-dendam yang tak habis-habis".

Dan katanya pula: "Pencinta Tuhan Allah, tidaklah pernah terdiam rintih
dari ratapnya karena kerinduan, sebelum dia bertemu dengan yang dicintainya
itu".

Syekh Mustafa Abdur Razik (**), telah menulis komentar dalam buku
salinan "Ensiklopaedi Islam" tentang Rabiah : "Sebelum Rabir'ah. Tasauf itu
masih bersifat sederhana saja perkataan ahli tasauf belum menyinggung rasa
shufi, dan belum merentangkan jalannya yang tentu. Maka adalah Rabi'ah
yang mula sekali menyanyikan nyanyian cinta dalam tasauf, dengan bentuk
syair puisi dan prosa. Pantaslah bagi dayang keluarga Uthai' ini, sebagai
seorang wanita utama di zamannya, yang mempunyai jiwa suci murni itu,
yang sangat tidak terpe<1aya oleh dunia, jika dia memutuskan hubungannya
dengan segala dan menjuruskan perhatian semata-mata kepada yang dicintai,
Hubbul Ilahi, cinta Tuhan, yang didengungkannya dalam segenap
nyanyiannya" .

Dan kata Syekh itu pula: "Beliaulah Imam dari segenap kaum shufi yang
datang kemudian, yang asyik dan rindu dendam kepada Tuhan, di dalam

Islam".
(0) I'engarang Fikhi kita "I'anat ut Thalibin" yang banyak dibaca di Indonesia ini, seketika

membicarakan kcharusan duduk berhadapan di antara laki-laki dengan perempuan,
menguatkan pendapal bahwasanya duduk khalwat berdua-dua saja adalah haram. Telapi
jika disaksikan pula oleh yang lain adalah makruh. Tetapi hUang makruhnya, - kata beliau
_ kalau yang duduk berhadapan itu adalah orang semacam Rabi'aml Adawiyah dengan
Sufyan Tsauri karena memang terkenal dalam Tasauf, bagaimana kerapnya kedua Shufi
yang besar itu bertukar-fikiran memperkatakan kesucian batin.

(00) Syckh Muslafa Abdur Razik; salah seorang murid utama dan Syekh Muhammad Abduh.
Seorang alim besar dan luas penyelidikan. Beberapa tahun di waktu mudanya dia
mclanjulkan pelajarannya ke Eropa (Sorbonne) dan mendalami Filsafat Barat, sampai
mcndapal lilel Doctor dan UniversilY ilU. Kemudian dia pulang ke Mesir, diungkainya
pakaian cara Baratnya, dilckatkannya jubahnya kembali. Pada suatu ketika dia menjadi
Mcnlcri Urusan Wakaf (hampir sam a dengan Dcpartemen Agama di Indonesia). (xx)
Kcmudian sClclah mcninggal AI-Maraghi, Rcklor Azhar, bcliau diangkat menjadi ganlinya.
Bcliau mcninggal dunia di' z.aman Pcrang Dunia II. Banyak karangannya tentang Filsafat
Islam, Tasauf dan Fiqhi, dcngan pandangan dan pcnyclidikan yang scksama dan modem.
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Sl'man)! ulama hadu-, yang utama. tabi in yang prhhan dan zalud ~ang
iarang tandingannva Dalam hal mcrawikan hadits, lila dibcn orang julukan
"Amini vt u'mimn cia/am hal hadus"

Pcndrrum bchau ~ant-! ,:'lIlgal kuat ialah udak mau rncndckau raja-raja.
dla hidup (II taman Khahlah Al-Manshur. Dia mcngcrnbara dan xcbuah kota
kr kota ~:'lIlg lain, mcncrangkan inu-san agama kcpada rnund-mundnya dan
)!urllnya Hasan Baxhri. Kcmcgahan dan kcmcwahan dan harta-bcnda yang
datang bcrhmpah-hrnpah kc dalam pcrbcnduharaan kcrajaan. mcnychabkan
IIIII III at lvl.un tcnggclarn dalam kc duniaan. Dan udak dapat lagl dil .....dakan
::'lIlg h.rlal dcngan yang hararn. Banyuk Juga orang-orang aluu yang
diharapk.m mcnumpm ummat tclah mcnjadi "pcnjilat" kc istana raja-raja dan
:'1I111hUlllr \Taka hal uu ,angal bchau pantangkan. dan ,;,lIlgal bc liau
navchatkan dern ik Ian "S upaya jangan rusak agam.unu!" kala be h;'IU, D;,JI;JJll
pad a 1111bcliau pun kadangkadang tidak pula enggan bcrniaga Jail hcruxaha
-cndin Illl'lllag;1 muruuh , jangan ~alllp,1l mcngcnu-, k,'pa(b ra_la-rap Pcrnah
llia dlpallggil kc hadapan Al-Manxhur. DI hadupan r.ua dikuuor-dc-pot )al1g
ga)!ah jl,'rb,a uu dla bcrxuara 1;1I1L;lng,al;1, Iidak pcduh, sl'illll)!ga or;lIl)! tclah
takut dla ;lk;1I1 drbunuh. 'i"L;IPI h;'JIlY;'1,ck;'111 ,ala lli" daL;H1)! Illc"llgi..I,t;ll' AI
\, l.mxhur 111I.xcbab dlr;'l,all~" udak ada 1:J,'lbh bcr, .rk ap dell)!,111 m;111)! \ all)!

SrFYAN TSALRI

Patut juga drkctahui bahwasanya Rabi'ah mernang scrnara mala
rncngurbankan hidupnya buat dicintai. Sclama hidupnya sam pal wat.unya,
bcliau tidak pcmah kawin. Hidupnya hanya dalam zikir dan tilawud dan
wtrid. Duduknya hanya rncncnrna kcdatangan rnund-rnundnya. tcrdm dan
kaurn xhufi yang bcsar-bcsar, rncrnohonkan pengcstu dan latwanya.

Kchidupannya adalah tafsir dan ayat Quran yang jclasjclas rnclukrxkun
hubungan cinta dl antara Tuhan dcngan harnba-Nya

"Wlllzw orang-orang yang pcrcaya. Barung stapu vang murtad d: ,UI{(jrCJ
kumu dart agamanya. maka kelak akan didatangkan Tuhan ,IU(J/U kuum ukan
gantinva, vang Tuhan ctnta kepada mereka dan mereka ctnta kepadu l uhan,
vung mcrrndahkan dirt kepada sesama mu'min dan bersikap keras terhadap
\(In J.: kuttr , yang bcr iuani; pada iulan Allah dan udak mcrasa tukut akun
,('ri'cUI\,! orangoruru; \,cJng dur iana ltulah anugerah Allah >anI-:dtltmpah
kur niukan-Nva kC'/J(/(1a suipu \(InJ.: dikehendaki-Nva. Dan Allah Mnhu
\ft'nJ.:t'luhw" (:\I-,\fwciulz, avut ~.JI

Patut juga diketahui bahwasanya Rabi'ah memang semaLa-mata
mengurbankan hidupnya buat dicintai. Selama hidupnya sampai wafaLnya,
beliau tidak pemah kawin. Hidupnya hanya dalam zikir dan tilawad dan
wirier Duduknya hanya menerima kedatangail murid-muridnya, terdiri dari
kaum shufi yang besar-besar, memohonkan pengestu dan fatwanya.

Kehidupannya adalah tafsir dari ayat Qur'an yang jelas-jelas melukiskan
hubungan cinta di antara Tuhan dengan hamba-Nya.

"Wahai orang-orang yang percaya. Barang siapa yang murlad di anlara
kamu dari agamanya. maka kelak akan didalangkan Tuhan sualU kaum akan
gantinya. yang Tuhan cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Tuhan.
yang merendahkan diri kepada sesama mu'min dan bersikap keras lerhadap
yang kafir, yang berjuang pada jalan Allah dan tidak merasa takut akan
cercanya orang-orang yang durjana. Itulah anugerah Allah yang dilimpah-
kurniakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha
Mengetahui". (Al-Maidah. ayat 54).

VI

SUFY AN TSAURI

Seorang ulama hadits yang utama, tabi'in yang pilihan dan zahid yang
jarang tandingannva. Dalam hal merawikan hadits, dia diberi orang,julukan .
"Amiril Mu'minin dalam hal hadils".

Pendirian beliau yang sangaL kuat ialah tidak mau mendekati raja-raja,
dia hidup di zaman Khalifah AI-Manshur. Dia mengembara dari sebuah kota
ke kota yang lain, menerangkan inti-sari agama kepada murid-muridnya dari
gurunya Hasan Bashri. Kemegahan dan kemewahan dan harta-benda yang
datang berlimpah-limpah ke dalam perbendaharaan kerajaan, menyebabkan
ummat Islam tenggelam dalam ke duniaan. Dan tidak dapat lagi dibedakan
yang halal dengan yang haram. Banyak juga orang-orang alim yang
diharapkan memimpin ummat telah menjadi "penjilat" ke istana raja-raja dan
amir-amir. Maka hal itu sangat beliau pantangkan, dan sangaL beliau
nasehatkan demikian: "Supaya jangan rusak agamamu!" kata beliau. Dalam
pada itu beliau pun kadang-kadang tidak pula enggan berniaga dan bcrusaha
sendiri menjaga muruah, jangan ~ampai mcngemis kepada raja-raja. Pcrnah
dia dipanggil ke hadapan AI-Manshur. Di hadapan raja diktator-dcspot yang
gagah pcrkasa itu dia bersuara Iantang saja, tidak peduli, sehingga orang telah
takuL dia akan dibunuh. Tetapi hanya sekali saja dia datang mcnghadap AI-
Manshur itu, scbab dirasanya Lidak ada faedah bercakap dengan orang yang

77



78

Sclain dan Rabi'atul 'Adawiyah, rnaka Imam Syaram menuliskan pula di
dalam "Thabaqat-nya bcbcrapa nama dan Zahidah atau ahli Tasauf waruta,
yauu : Muazah AI- Adaw iyah. Majidah Al-Qurasyiyah. Saidah 'Aisyah binti
Ja'Iar Sadik. lsteri Rahah AI-QISI). Fatimah An-Naisaburiyah. Rabi'ah binn
Isrna'il. Urnmu Harun, 'Umrah istcn Habib, Amrnat ul Jalili. 'Ubaidah binti
Abi KIIah. Ufairah AlAbidah. Sya'ranah. Arninah Al-Ramliyah. Manfusah
birui Z':1ll1.

Dan yang sangat icrkcnal pula Sardah Mafisah binul Hasan bill Zard bill
'All hill Ahl Thahh,

AIIU-AHLI TASALF DARI KAL.-\:"iGA~ WAI'IiITA

\11

Sclam yang kita scbutkan di alas tcrdapat pula beberapa nama lain. Di
antaranya :
I. Rabl' bin Khaitsarn watar tahun (17 H. (fl81 M)
2. Jahir bin Hayyan
3. Kulaib Ash-Shidawi.
4. Manshur bin 'Arnrnaar.
5. 'Abduk , scmua bcrpusat di kota Kaufah.
6. Hasan Bashri wafat tahun 110 H. (721 M.).
7. Malik bin Dinar wafat tahun IXI H. 17(2).
8. AI-Fadhl al-Ragassyi wafat tahun 12R H. (740 1\1).
9. Rabbaah bin 'Arnr Al-Qixyi.
10. Saleh bin Basyr AI-Mum wafat tahun 172 H. OR.').
II. Abdul Wahid bin Zald wafat tahun 177 H. (7SR 1\1).

Scmuanya bcrkcdudukan di Ba ....hrah.
DI ncgcn Persia (Khurasarn urnbul pula zahrd yang masyhur, yauu

12. Ibrahim bin Adharn wanu tahun l o l H. \772 \11. Dan rnuridnya Syaqiq
al-Balakhi walat tahun 1<)4 H. P\()'i \1).

•••

scpcru uu, yang bcrrnulut man is kcpada ulama, tetapi rakyat kian lama kian
scngsara Keuka Al-Manshur naik Haji. dia pun ada di Mekkah. Datang
utusan mcnjcrnputnya hcndak mcnghadap, dia tidak mau.

Diu lahir ke duma pada tahun (n Hijnyah (602 M) dan meninggal di
Bashrah tahun 121 Hunyah 17~2 \11.

seperti ilU, yang bermulul man is kepada ulama, tetapi rakyat kian lama kian
sengsara. Kelika AI-Manshur naik Haji, dia pun ada di Mekkah. Datang
ulusan menjemputnya hendak menghadap, dia tidak mau.

Dia lahir ke dunia pada tahun 97 Hijriyah (602 M) dan meninggal di
Bashrah lahun 121 Hijriyah (732 M).

***

Selain yang kita sebutkan di atas terdapat pula beberapa nama lain. Di
antaranya :

1. Rabi' bin Khaitsam wafat tahun 67 H. (681 M).
2. Jabir bin Hayyan.
3. Kulaib Ash-Shidawi.
4. Manshur bin 'Am maar.
5. 'Abduk, semua berpusat di kota Kaufah.
6. Hasan Bashri wafat tahun 110 H. (721 M.).
7. Malik bin Dinar wafat tahun 181 H. (792).
8. AI-Fadhl al-Ragassyi wafat tahun 128 ,fl. (740 M).
9. Rabbaah bin 'Amr AI-Qisyi.

10. Saleh bin Basyr AI-Murri wafat tahun 172 H. (783).
11. Abdul Wahid bin Zaid wafat tahun 177 H. (788 M).

Semuanya berkedudukan di Bashrah.
bi negeri Persia (Khurasan) limbul pula zahid yang masyhur, yaitu

12. Ibrahim bin Adham wafm tahun 161 H. (772 M). Dan muridnya Syaqiq
al-Balakhi wafm tahun 194 H. (805 M).

VII

AHLI·AHLI TASAUF DARI KALANGAN WANITA

Selain dari Rabi'atul'Adawiyah, maka Imam Sya'rani menuliskan pula di
dalam "Thabaqat"-nya beberapa nama dari Zahidah atau ahli Tasauf wanita,
yaitu : Mu'azah AI-'Adawiyah, Majidah AI-Qurasyiyah. Saidah 'Aisyah binti
Ja'far Sadik. Isteri Rabah AI-Qisiy, Fatimah An-Naisaburiyah, Rabi'ah binti
Isma'il, Ummu Harun, 'Umrah iSleri Habib, Ammal ul Jalili, Ubaidah binti
Abi Kilab, Ufairah AI-Abi-dah, Sya'ranah, Aminah AI-Ramliyah, Manfusah
binti Zaid.

Dan yang sangat lerkenal pula Saidah Mafisah binti'l Hasan bin Zaid bin
'Ali bin Abi Thalib.
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(0) Dr. A Madkoor "Frl saf at Islam"

Scbelum habis abad kcdua Hrjnyah, rnularlah terdcngar kata-kata
'Tasaul".

Mcnurut pcnychdrkan yang scksarna, ahh kebatinan yang mula-mula
sekali digelari orang "shufi" ialah Abu Hasyirn dari Kaufah yang mcninggal
dunia pad a tahun ISO H. 1761 \1). Kchidupan schan-han Abu Hasyim
memang mcncoruoh kcscdcrhanaan ~ahl dan sahabat-sahabatnya, tidak
mempedulikan ikatan-ikatan kcmcgahan dan kerncwahan dumawi, yang
batasnya udak ada. kccuah di dalam hall scndrn uu.

Berbagai-bagailah pcndapat mcngcnai ta-auf IlU. Ahh-ahli pcnychdik
bangsa Eropa pun udak kurang giatnya mcnyclidiki itu. Bahkan konon,
pcnyclidikan rncrcka tcnrang kchidupan Tasauf Islam. mclcbihi danpada
penyclidikannya atax cabang-cabang ilrnu kci-Iarnan yang lam. (.)

Ada yang berkata bahwasanya kalirnat tasauf I(U diambil dan Shofw.
artinya bersih, atau shafaa, arunya bcrsih Juga.

Dan ada juga yang berpcndapat bahwasanya kalimat ini diambil dari
"Shuffah", yaitu suatu kamar di sarnpamg rncsjid Rasulullah di Madman,
yang discdiakan buat sahabat-sahabat nabi yang rniskin, tetapi kuat imannya.
yang makan minum mcrcka ditanggung oleh orang-orang yang mampu dalam
kota Madinah. Banyaklah sahabat utarna yang pemah tinggal di ternpat IlU.
sebagai Abu Dardak, Abu Zarr, Abu Hurairah dan lam-lain.

Ada juga yang mcngambil sandaran kaJimat ini dari "Shaff yaitu baris
barisan shaf seketika sembahyang. Scbab orang-orang yang kuat imannya
dan mumi kebatinannya itu, biasanya sernbahyang memilih shaf yang pertama.

Ada pula yang mcngambil sandarannya dari kalirnat "Shaufanah" yaitu
sebangsa buah-buahan kccil berbulu-bulu yang banyak turnbuh di padang
pasir Tanah Arab. Scbab pakaian kaum shufi itu berbulu-bulu sebagai buah
itu pula.

ART! TASALF

VIII

Saidah Nafisah berkubur dl Mcsir. di dalam rncsjid 'Arnr bin AI 'Ash di
Mesir ItU terdapatlah scbuah mihrab yang discbut rmhrab Sardah ~allsah.
Berduyun-duyun orang ziarah ke rnihrab uu rncrrunta berkat, sambil mcnjilat
pinggir rnihrab itu sehmgga lama kclarnaan mcruadi Icngkunglah bckas
jilatan uu.

Saidah Nafisah berkubur di Mesir. di dalam mesjid 'Amr bin Al 'Ash dl
Mesir itu terdapatlah sebuah mihrab yang disebut mihrab Saidah Nafisah.
Berduyun-duyun orang ziarah ke mihrab itu meminta berkat, sambi! menjilat
pinggir mihrab itu. sehingga lama kelamaan menjadi lengkunglah bekas
jilatan itu.

VIII

ARTI TASAUF

Sebelum habis abad kedua Hijriyah, mulailah terdengar kata-kata
'Tasauf'.

Menurut penyelidikan yang seksama, ahli kebatinan yang mula-mula
sekali digelari orang "shufi" ialah Abu Hasyim dari Kaufah yang meninggal
dunia pada tahun 150 H. (761 M). Kehidupan sehari-hari Abu Hasyim
memang mencontoh kesederhanaan Nabi dan sahabat-sahabatnya, tidak
mempedulikan ikatan-ikatan kemegahan dan kemewahan duniawi, yang
batasnya tidak ada, kecuali di dalam hati sendiri itu.

Berbagai-bagailah pendapat mengenai tasauf itu, Ahli-ahli penyelidik
bangsa Eropa pun tidak kurang giatnya menyelidiki itu. Bahkan konon,
penyelidikan mereka ten tang kehidupan Tasauf Islam, melebihi daripada
penyelidikannya atas cabang-cabang ilmu keislaman yang lain. (*)

Ada yang berkata bahwasanya kalimat tasauf itu diambil dari Shafw,
artinya bersih, atau shafaa, artinya bersih juga.

Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya kalimat ini diambil dari
"Shuffah", yaitu suatu kamar di sampaing mesjid Rasulullah di Madinah,
yang disediakan buat sahabat-sahabat nabi yang miskin, tetapi kuat imannya,
yang makan minum mereka ditanggung oleh orang-orang yang mampu dalam
kota Madinah. Banyaklah sahabat utama yang pemah tinggal di tempat itu,
sebagai Abu Dardak, Abu Zarr, Abu Hurairah dan lain-lain.

Ada juga yang mengambil sandaran kalimat ini dari "Shaff yaitu baris-
barisan shaf seketika sembahyang. Sebab orang-orang yang kuat imannya
dan mumi kebatinannya itu, biasanya sembahyang memilih shaf yang pertama.

Ada pula yang mengambil sandarannya dari kalimat "Shaufanah" yaitu
sebangsa buah-buahan kecil berbulu-bulu yang banyak. tumbuh di padang
pasir Tanah Arab. Sebab pakaian kaum shufi itu berbulu-bulu sebagai buah
itu pula.

(*) Dr. A. Madkour "Filsafat Islam".
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Tashawwafa, yatashaw watu, tasshawwutan Taxhawwafaal rajulu
(Scorang lak i-Iaki tclah mcruasaut. arunya tclah bcrprndah halnya dan para
kchidupan biaxa kcpada kehldupan shull).

Sehagalmana dl dalam liap-llap cahang pcngclahuan. ahllnya Illl'lIlt~rl
hatas (Islllah) sualu kala-kala dl dalam halasnya yang lelllu lIlaka dalalll

XXXI\"

Tctapi pcnyclidik-penyclidik Barat scbagai Von Harmer mcngcluarkan
pcndapat yang lcbih baru dan arnbilan logat uu. Kala mereka. kalirnat tasaut
itu diamhil dan dua kata Yunaru, yauu thco dan sofos. Thco arunya Tuhan,
SOfDS arunya Hikrnat. Jadi "Hikmat kctuhanan' (AI· Hikrnatul Ilahiyah).
Scbab kala mcrcka scbagai huah-huah fikiran yang tclah kua tcrungkan
panjang Ichar (II alas tadi, han yak sckah pcngaruh Frlxalut Yunaru, tcrutama
Nco Platonismc rncrnpcngaruhi jalan Iikrran Alarn Ixlarm. Jad: kalunat uu
bukanlah asli bahasa Arab, rnclainkan bahasa Yunaru yang telah di Arabkan.

Sandaran-sandaran logal uu udaklah ada yang tcpat. Yakru kalau
sckiranya hcndak kita pakai kias aturan saraf (tata-bahasa) Arab Kalan
sckiranya kita katakan ambilannya Shafw. hcndaklah pcnisbahannya dikatakan
shuffah, hcndaklah rusbahannya suffi, dcngan taxydrd (dua I) Lcbih-lcbrh
lagi Jib dikatakan ambilannya dari shuffanah. tcntu nisbahannya bukan
Shuf). akan tctapi Shu/am.

Cepat-cepat menyatakan bahwa asal kata uu dan hahasa Yunaru yang til
Arabkan, yauu gabungan kahrnat 'Thco dan "Solos", bcrtarnbah jauh lag!.
Schab, scbelurn kcmhang Ilmu Pcngctahuan Yunaru dalarn kalangan bangsa
Arab (II zarnan Al-Ma'mun. Abu Hasyim yang memnggal dl iahun i50 H.
(761 m), tclah digelari orangShun. Al-Kindi scorang FailasoofYunaru, buah
Langan Plato, Aristotclcs dan ajaran Nco-Platonisrnc. tcntu saja lcbih patut
digclari orang "Shufi". kalau sckiranya kala-kala 1111 diarnhrl dan bahasa
Yunani.

Dan Abu Hasyirn lcbih dahulu tcrkenal dcngan gelar Shu! I nya. d.mpada
Al-Kindi dcngangclar "Filosof Arah-nya.

Olch krcna JlU, maka kcbiasaan yang pcrtama mcmbcnkan t:d;n Shull,
dan ilmunya lImu tasauf, kcpada mcrcka yang tclah mcnycdiakan ludupny a
bagi kcpcnungan kcroharuan dan kcrnurruan baun, dcngan pakaian mcrcka
yang kcbanyakan tcrbuat daripada hulu kasar , bclumlah dapat drjatuhkan olch
Icon yang lain, sampai sckarang rru Dan lcbih ccp,u jugalah jika <huti uu
dibangsakan kcpada orang-orang yang rncmakai haju kasar danpada hulu uu
(shufi), Dan kalimat 'l asauf tctaplah scbagai suatu pcngambilan baha-a yang
discbut dalarn ilrnu saraf "babtafa-ul", yang mcrntacdahkan hagl Sh,IlTl,r,;i;

Tetapi penyelidik-penyelidik Barat sebagai Von Harmer mengeluarkan
pendapat yang lebih baru dari ambilan logat itu. Kata mereka, kalimat tasauf
itu diambil dari dua kata Yunani, yaitu thoo dan sofos. Theo artinya Tuhan,
Sofos artinya Hikmat. Jadi "Hikmat ketuhanan" (Al-Hikmatul Ilahiyah).
Sebab kata mereka sebagai buah-buah fikiran yang telah kita terangkan
panjang lebar di atas tadi, ban yak sekali pengaruh Filsafat Yunani, terutama
Neo Platonisme mempengaruhi jalan fikiran Alam Islami. Jadi kalimat itu
bukanlah asli bahasa Arab, melainkan bahasa Yunani yang telah di Arabkan.

Sandaran-sandaran logat itu tidaklah ada yang lepat. Yakni kalau
sekiranya hendak kita pakai kias aluran saraf (tata-bahasa) Arab. Kalau
sekiranya kita katakan ambilannya Shafw, hendaklah penisbahannya dikatakan
shuffah, hendaklah nisbahannya suffi, dengan tasydid (dua f). Lebih-lebih
lagi jika dikatakan ambilannya dari shuffanah. lenlu nisbahannya bukan
Shufi. akan tetapi Shufani.

Cepal-cepat menyatakan bahwa asal kata itu dari bahasa Yunani yang di
Arabkan,. yaitu gabungan kalimat "Theo" dan "Sofos", bertambah jauh lagi.
Sebab, sebelum kembang Ilmu Pengetahuan Yunani dalam kalangan bangsa
Arab di zaman Al-Ma'mun, Abu Hasyim yang meninggal di tahun 150 H. '
(761 m),telah digelari orang Shufi. Al-Kindi soorang Failasoof Yunani, buah
Langan Plato, AriStoleles dan ajaran Neo-Platonisme, tentu saja lebih palut
digelari orang "Shufi", kalau sekiranya kata-kata ini diambil dari bahasa
Yunani.

Dan Abu Hasyim lebih dahulu lerkenal dengan gelar "Shufi'''nya, daripada
Al-Kindi dengan gelar "Filosof Arab"-nya.

Oleh krena ilU, maka kebiasaan yang pertama memberikan gdar Shufi,
dan ilmunya Ilmu tasauf, kepada mereka yang telah menyediakan hidupnya
bagi kepentingan kerohanian dan kemurnian balin, dengan pakaian mereka
yang kebanyakan terbual daripada bulu kasar, belumlah dapal dijatuhkan oleh
loori yang lain, sampai sekarang ini. Dan lebih cepal jugalah jika shufi ilu
dibangsakan kepada orang-orang yang memakai baju kasar daripada bulu itu
(shufi), Dan kalimat Tasauf tetaplah sebagai suatu pengambilan bahasa yang
disebut dalam ilmu saraf "babtafa'-ul", yang memfaedahkan bagi Shairurah.

XXXIV

Tashawwafa, yatashawwafu, tasshawwufan. Tashawwafa'al rajulu.
(Seorang laki-laki telah mentasauf, artinya Lelah berpindah halnya dari para
kehidupan biasa kepada kehidupan shufi).

Sebagaimana di dalam liap-liap cabang pengetahuan, ahlinya memberi
batas (islilah) sualu kala-kala di dalam balasnya yang lenlu maka dalam
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·\1 11"11."rtlll~d y~ng I"jdk h._·,"I", kakln~" Scbab bcliau selamany» udak rnau rncmak ai
tcr11rflp.i. \crh_tJI atau 'l'r..ttu

"Ash-Shufi man shafaa qalbuhu 11/ Lahi" (SeorangShufi ialah yang tclah
bcrsih hatinya. semata-rnata buat Allah).

Burdar bin Al-ll usain, bcrkata: "Shufi ialah orang yang Lelahmemilih
AI-Ha4 (Allah) scmata-rnata untuk dirinya. dan dari dirinya schingga
dibcrsihkannya, dan udak mcndorongnya bekcrja mcmaksa-maksa dan
rncmbuai-buat dengan hanya sernata-rnata da'wa".

Aim "All' Al-Ruzbari. bcrkata : "Scorang shufi ialah yang memakai kain
shut untuk rncmbersihkan jiwa, mcmbcri makan hcwannya '.engan kepahitan,
rnctctakkan duma di bawah tcrnpat duduk, dan bcrjalan (suluk) mcnurul
coruoh Rasul Mustafa."

Shut bin 'MJdul/ah Al-Turturi. bcrkata: "Orang shuf ialah yang bcrsih
dan kckcruhan, pcnuh dcngan fikiran, pUIUSdcngan rnanusia karcna 1I1t:IlUjU
Allah, dan sama baguiya harga cmas dcngan harga pasir".

,\lo'r4 AI-KaraAlII . "Taxauf ialah mcngambil hakikat, dan PUlUSasadari
apa yang ada dalam Langanscsarnarnakhluk",

Abu Muhammad Al-Lurairai. 'Tas urf ialah masuk ke dalam budi yang
mulra mcnurut comoh yang druriggalkan Nab], dan kcluar dari budi yang
rcndah .

kuaim. berkata ' 'Ta,1U1duegakkar, atas uga pcrangai. Berpcgang tcguh
dcngan kctakrran. rncmbukukan kcsanggupan bcrkurban dan rncniadakan
diri. rncninggalkan banvak kcpcnungan dan banyak pilihan" .
l unald. bcrkata Tasaut ialah mgat kcpada Tuhan walaupun dalam

bcr.uu.u-ramar. rindu kcpada Tuhan dan sudi mcndengarkan, dan beramal
dalam lingkungan mcngikut: contoh yang duinggalkan Rasul".

Alangkah jauhnya slmp;lIlg jalan yang kita pilih dcngan yang mcrcka
pilih Krta hcndak rncngupasnva dan scgt llrnu Pcngctahuan, mcncari asal
usul pcngarnbrlan bahaxa yang rnercka pakai, sandaran logatnya. Tctapi bagi
mercka hukanlah 1111vang pt'l1ling Tasauf mcrnanglah begitu keadaannya. Dia
lchrh Ixmyak bcrguntung kcpada pcra ,'an, Zauq. Dan mcmang bcguulah
UIllUl11n~.1..pcra-aan uu, dap,u dirasakan dcngan halus, tctapi udak dapat

xxxv

kalangan ilmu Tasaut pun dcrrukian halnya. Kaurn xhuf tclah mcmbcrikan
bcbcrapa kaidah yang mcrcka pilih sendin tcntang maksud yang terkandung
dalam kalirnat tasauf uu.
Berkata Basyr bin Al-harits, Al-Hafi (.) rnemberi ani tentang tasauf itu.

kalangan ilmu Tasauf pun demikian halnya. Kaum shufi telah memberikan
beberapa kaidah yang mereka pilih sendiri tentang maksud yang terkandnng
dalam kalimat tasauf itu.
Berkata Basyr,bin Al-harits, AI-Hafi (*) memberi arti ten tang tasauf itu.

xxxv

"Ash-Shuji man shafaa qalbuhu lil Lahi". (Seorang Shufi ialah yang telah
bersih hatinya, semata-mata buat Allah).

Bardar bin AI-Husain, berkata: "Shufi ialah orang yang telah memilih
AI-Haq (Allah) semata-mata untuk dirinya, dan dari dirinya sehingga
dibersihkannya, dan tidak mendorongliya bekerja memaksa-maksa dan
membuat-buat dengan hanya semata-mata da'wa".

Abu "Ali' Al-Ruzbari, berkata : "Seorang shufi ialah yang memakai kain
shuf untuk membersihkan jiwa, memberi makan hewannya dengan kepahitan,
melctakkan dunia di bawah tempat duduk, dan berjalan (suluk) menurut
contoh Rasul Mustafa."

Shal bin 'Abdullah Al-Turturi, berkata: "Orang shufi ialah yang bersih
dari kekeruhan, penuh dengan fikiran, putus dengan manusia karena lIlt:nuju
Allah, dan sarna baginya harga emas dengan harga pasir".

Ma'ruf Al-Karakhi : "Tasauf ialah mengambil hakikat, dan putus asa dari
apa yang ada dalam tangan sesama makhluk".

Abu Muhammad Al-Jurairai: "Tasmf ialah masuk ke dalam budi yang
mulia menurut contoh yang ditinggalkan Nabi, dan keluar dari budi yang
rendah".

Ruaim, berkata : "Tasauf ditegakkar, atas tiga perangai. Berpegang teguh
dengan kefakiran, membuktikan kesanggupan berkurban dan meniadakan
diri, meninggalkan banyak kepentingan dan banyak pilihan".

Junaid, berkata : "Tasauf ialah ingat kepada Tuhan walaupun dalarn
beramai-ramai, rindu kepada Tuhan dan sudi mendengarkan, dan beramal
dalam lingkungan mengikuti cOnloh yang ditinggalkan Rasul".

Alangkah jauhnya simpang jalan yang kita pilih dengan yang mereka
pilih. Kita hendak mengupasnya dari segi llmu Pengetahuan, mencari asal-
usul pengambilan bahasa yang mereka pakai, sandaran logatnya. Tetapi bagi
mereka'bukanlah illl yang penting Tasauf memanglah begitu keadaannya. Dia
lebih banyak bergantung kepada pera,'aan, Zauq. Dan memang begitulah
umumnya ..perasaan itu, dapaL dirasakan dengan hal us, tetapi tidal< dapat

(+) AI-I-lafi, artinya yllng tidak beralas kakinya. Sebab beliau selamanya tidak mau memakai
lerompa, sendal atau sepalU,
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Kchcndak dan perkernbangan zarnan dan kernajuan urnrnat. menyebabkar.
Islam xcbagai agarna yang mclipuu tclah mcnirnbulkan ilrnu dalarn bcrbagai
bagai cabangnya Adalah IImu lsuluddm. y auu ilrnu pokok-pokok
kcpcrcayuan dalarn agarna. Maka tcrmasuklah dalam lingkungan ilrnu itu
scgala scsuatu yang bcrhubungan dcngan kcpcrcayaan: Iman' Dan Iman
kcpada Allah. kcpada Malaikat. Kitab-kuab dan Rasul-rasul dan Iman kcpada
hari kiarnat dan Kadar (takdir) Usuluddm ini dapat Juga dinarnai Teologi.
Sctclah ilmu ini berkcrnbang. dcngan scndirinya tirnbullah di sampingnya apa
yang dinarnai "Ilmu Kalarn". asal arunya ialah ilmu kala-kala, Maksudnya
rnernpcrtahankan Usuluddin tadi dari serangan luar. sctelah masuk ke dalam
masyarakat Muslimin aliran-aliran filsafat yang bcrbagai wama, yang kadang
kadang satu sarna lainnya bcrlawan-Iawan. ada yang menguatkan adanya
Tuhan dan ada yang mcngatakan tidak ada. Ada Filsalat Dahriy. atau Mazhab
Iauhur ul Ford (Antorrusrncj yang rncnolak scgala rnacarn yang bcrhubungan
dcngan jiwa, gaib, malaikat. Tuhan dan scbagainya. 'taka adalah llmu Kalam
scbag,n xrtahanan untuk mcnguatkan Usuluddin.

Di sam ping ilmu Usuluddin tirnbullah llmu Fiqhi. Asal ani kala Fiqhi
ialah [aham Tcgasnya ilmu cara rnernahamkan syanat. hukum. larangan dan
suruhan, wajib dan haram. Tcruang ibadat, rnu'arnalat (hukum sipil) hukum
kcrumuhianggaan (Ilikah. thalak , rUJu',1dan scgala yang berhubungan dcngan

TASAlF DA~ FIQHI

IX

dlpq;~1I1t! harangn) a dan udak dupat ducruukan tcrnpatnya. Dalam segala
tant .uau dcfmrsi yang rncrcka kcrnukakan. adalah pcnuh pcrasaan yang
lInggl bclaka. pcnuh kcindahan racsicuc: dan budi (ethic), Pcnuh rasa nikrnat
yang dialami .Ima karcna F<I!I(w. atau lcnyapnya tim scndiri dari yang lain
dan ll'nggelJm kcpada rava bcrdckatan dcngan Tuhan

Dan ,ehagal turnpunan dan uu, AI-Jun,Jld. )ang tcrhitung sebagai salah
scorang ikutan bexar dalarn hal Tasaut rncngcmukakan lagi aru tasauf:
"Iasauf ialah membersihkan hall dart apa yang menggang gu perasaan
kcbanvakan makhluk . bcrtuanu menang golkan penearuh budi yang asal
tinstink i kita, memadamkun sifat-sifat kelemahan kua sebagai manusia,
menjauhs se gala ser uan dart hawa nafsu . mcndekati sifut-sifat suei
kcrohanian, dan berguntung kepada ilmu-ilmu haktkat . memakai barang
vang pcnung dan tcrlebih kckal, menaburkan nasehat kepada SC5ama um"UJI
manu \l!J, memcgang teguh ',lnll dengan Allah dalam hal hakikat . dan
me ngtkut contoh Rasulullah dalam hal svari'at"

dipcgang barangnya dan tidak dapaL ditentukan tempatnya. Dalam segal a
ta'rir atau definisi yang mereka kemukakan. adalah penuh perasaan yang
tinggi bclaka. penuh kcindahan (acstetic) dan budi (ethic). Penuh rasa nikmat
yang dialami jiwa karena Fanaa, atau lenyapnya diri sendiri dari yang lain
dan Lcnggclam kepada rasa berdekatan dengan Tuhan.

Dan sebagai himpunan dari iLU.AI-Junaid. yang terhitung sebagai salah
seorang ikutan besar dalam hal Tasauf mengemukakan lagi arti tasauf:
"Tasauj ialah membersihkan hati dari apa yang mengganggu perasaan
kebanyakan makhluk, berjuang menanggalkan pengaruh budi yang asal
(instink) kita, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia,
menjauhi segala seruan dari hawa najsu, mendekati sifat-sifat suci
kerohanian, dan bergantung kepada ilmu-ilmu hakikat. memakai barang
yang penting dan terlebih kekal, menaburkan nasehat kepada sesama ummat
manusia, memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat. dan
mengikut contoh Rasulullah dalam hal syari'at".

IX

T ASAUF DAN FIQHI

Kehendak dari perkembangan zaman dan kemajuan urnmat, menyebabkan
Islam sebagai agama yang meliputi telah menimbulkan ilmu dalam berbagai-
bagai cabangnya. Adalah I1mu Usuluddin, yaitu ilmu pokok-pokok
kepercayaan dalam agama. Maka termasuklah dalam Iingkungan i1mu itu
segala sesuatu yang bcrhubungan dengan kepereayaan; Iman! Dan Iman
kepada Allah, kepada Malaikat, Kitab-kitab dan Rasul-rasul dan Iman kepada
hari kiamat dan Kadar (takdir). Usuluddin ini dapat juga dinamai Teologi.
Setelah ilmu ini berkembang, dengan sendirinyatimbullah di sampingnya apa
yang dinamai "I1mu Kalam", asal artinya ialah ilmu kata-kata. Maksudnya
mempertahankan Usuluddin tadi dari serangan luar, setelah masuk ke dalam
masyarakat Muslimin aliran-aliran filsafat yang berbagai warna, yang kadang-
kadang satu sarna lainnya berlawan-lawan, ada yang menguatkan adanya
Tuhan dan ada yang mengatakan tidak ada. Ada Filsafat Dahriy, atau Mazhab
Jauhar ul Fard. (Antomisme) yang menolak segala maeam yang berhubungan
dengan jiwa, gaib. malaikat, Tuhan dan sebagainya. Maka adalah Ilmu Kalam
sebagai pertahanan untuk menguatkan Usuluddin.

Di samping ilmu Usuluddin timbullah Ilmu Fiqhi. Asal arti kata Fiqhi
ialahjaham. Tegasnya ilmu eara memahamkan syari'at, hukum,larangan dan
suruhan, wajib dan haram. Tentang ibadat, mu'amalat (hukum sipil) hukum
kerumahtanggaan (IHkah, thalak, ruju') dan segal a yang berhubungan dengan
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uu. Dan hukurn jmayat, yauu pclanggurun-pclanggaran hak \krullinil) \bka
IImu Fiqhi tadi pun bcrkchendaklah kepada uang yang tcguh, yauu undang
undang bcrfikir yang menyerupai rnaruhik, atau rnanthiknya Fiqhi hulah
"Ilrnu Ushul Fiqhi''. 01 sirnlah tumbuhnya tjuhad (kcsungguban rncnychdiki
hukum j, mcnscsuarkan Hukum Furu \l"h.mg) dcng.m Hukurn Ashal t pokok )
dan sctcruxnya DI vuulah umbulny a Ma/hub-Ma/hab.

Scgala yang tcr scbut IIU adalah urcngcna: amalan lahir Schab uu
drnamailah dianya Ilrnu Zahir Mak a dl sarnprng uu dcngan scudirinya
umbullah IImu Bathin. Bukankah scgala xyanat uu kita kcrjakan harus
dcngan hall patuh? Dan siapa Tuhan IlU' Dan 'Iapa kita? Kua dixuruh
rncngcrjakan yang hark dan dilarang Illcn!,crJakan yang jahat! Kita akan
dibcri pahala kalau mcmatuhi pcnruah dan rncnghcnukan larangan: Tetapi
apakah hubungan kita dcngan Tuhan uu han) a hubungan scorang rnajikan
yang rncmbcn gajr Atau apakah huhungan klla uu lehih ungg: dari 1IU, yauu
karcna erma'

DI xuulah pangkal llrnu Taxauf.
Akan dikatakan ilmu. dcngan aru ilrnu pcngciahuan yang bcrdasar

kcpada pcndapat otak dan maruluk , udaklah xclalu icpat. Karcna lila lcbrh
banyak bcrdasar kcpada pcngalaman haun. Orang-orang yang Lelah lcbih
tinggi pcngalaman batinnya. yang dinam.n mcrcku nadhah (lauhan baun),
mcrnbcrrkan pctunjukpctunjuk pcngalumannya itu kcpada rnundnya

Kadang-kadang pcrjalanan rncrcka tcrlalu jauh mcnyrrnpang dan pada
apa yang dapat dicapai olch orang yang bckerja tcntang llrnu Zahir tadi.

Kaum xhulr pun udak banyak rncmakai kala-kala ilrnu. Mercka lcbih
banyak mcrnakai kala-kala "ma'rifat". yauu kala-kala yang lebih unggi
dcrajatnya dan pada rlrnu, Schab itu orang yang alirn dalarn pandangan
rncrcka. bclurnlah scungkat dcngan orang yang arif Pcngalarnan-pcngalaman
mcrcka dalam lauhan batin tadi , rahasra-rahasia yang terbuka dalarn ilharn,
jauh lcbih Imggl danpada suatu kcsunpulan ) ang didapat dcngan rnanthik.
Ilmu kaku dan udak mcngrngat nilai, tctapi rna'rifat berisi keindahan yang
dirasai baun laruaran tsvq. )'aIIU kcrinduan rncngctahui. llrnu hanya scrnata
mala mcncan jawab dan pcrtanyaan : "Apa clan bag.nrnana'. tapi ilrnu udak
dapat rncnjawab : "Dan mana, kc mana?"

Olch karena kaurn f iqhi semala·mala herllkir dan kaum shufi
mcngulamakan ra.\a. kactang-kadang udaklah mercka bcrJumpa lagl, karcna
slmpang Jalan sudah Icrialu Jauh. O!ch scbah Ilu, kcrap-kah ICfjadllah
pcncnlangan. Scbah nyaLa bcrlam Icmpal rncmandang.

Pamlangan umum (lari ahll Tasauf, \cbagaimana pcmah dmyalakan oleh
Suhrm"(Jrdl dalarr kllabnya "Awanf ul \1J'anf'. segal a kcpaluhan (Inljlaad).
)Iwa mercka Iclah (Ilkokohkan dl alas senti I kClaljwaan clan luhud Icrdapal

itu. Dan hukum jinayat, yaitu pelanggaran-pelanggaran hak (kriminil). Maka
Ilmu Fiqhi tadi pun berkehendaklah kepada tiang yang teguh, yaitu undang-
undang berfikir yang menyerupai manthik, atau manthiknya Fiqhi. Itulah
"Ilmu Ushul Fiqhi". Di sinilah tumbuhnya Ijtihad (kesungguhan menyelidiki
hukum), mensesuaikan Hukum Furu' (cabang) dengan Hukum Ashal (pokok)
dan setemsnya. Di sinilah timbulnya Mazhab-Mazhab.

Segala yang tersebut itu adalah mengenai amalan lahir. Sebab itu
dinamailah dianya Ilmu Zahir. Maka di samping itu dengan sendirinya
timbullah Ilmu Bathin. Bukankah segal a syari'at itu kita kerjakan hams
dengan hati patuh? Dan siapa Tuhan itu? Dan siapa kita? Kita disuruh
mengerjakan yang baik dan dilarang mengerjakan yang jahat! Kita akan
diberi pahala Ralau mematuhi perintah dan menghentikan larangan! Tetapi
apakah hubungan kita dengan Tuhan itu hanya hubungan seorang majikan
yang memberi gaji? Atau apakah hubungan kita itu lebih tinggi dari itu, yaitu
karena cinta!

Di sinilah pangkal I1mu Tasauf.
Akan dikatakan ilmu, dengan arti ilmu pengetahuan yang berdasar

kepada pendapat otak dan manthik, lidaklah selalu tcpat. Karena dia lebih
banyak berdasar kepada pengalaman balin. Orang-orang yang telah lebih
tinggi pengalaman batinnya, yang dinamai mereka riadhah (Iatihan batin),
memberikan petunjuk-petunjuk pengalamannya itu kepada muridnya.

Kadang-kadang perjalanan mereka terlalu jauh menyimpang dari pada
apa yang dapat dicapai oleh orang yang bekerja ten tang Ilmu Zahir tadi.

Kaum shufi pun tidak ban yak memakai kata-kata ilmu. Mereka lebih
banyak memakai kata-kata "ma'rifat", yaitu kata-kata yang lebih tinggi
derajatnya dari pada ilmu. Sebab itu orang yang alim dalam pandangan
mereka, belumlah setingkat dengan orang yang arif. Pengalaman-pengalaman
mereka dalam latihan batin tadi, rahasia-rahasia yang terbuka dalam ilham,
jauh lebih tinggi daripada suatu kesimpulan yang didapat dengan manthik.
Ilmu kaku dan tidak mengingat nilai, tetapi ma'rifat berisi keindahan yang
dirasai batin lantaran isyq, yaitu kerinduan menge~hui, Ilmu hanya semata·
mata mencari jawab dari pertanyaan : "Apa dan bagaimana", tapi ilmu tidak
dapat menjawab : "Dari mana, ke mana?"

Oleh karen a kaum fiqhi semata-mata berfikir dan kaum shufi
mengutamakan rasa, kadang-kadang tidaklah mereka berjumpa lagi, karena
simpang jalan sudah terlalu jauh. Oleh sebab itu, kerap-kali terjadilah
pertentangan. Sebab nyata berlain te'mpat memandang.

Pandangan umum dari ahli Tasauf, sebagaimana pernah dinyatakan oleh
Suhrawardi dalam kitabnya "Awarif ul Ma'arif', segal a kepatuhan (Inqiaad).
Jiwa mereka telah dikokohkan di atas sendi ketaqwaan dan zuhud terdapat
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pada dunia yang udak kckal, yang lck as hilang dan lckas pergr. Lembah jiwa
rncrcka Lelah dihanjrri olch '1If manfat dan ilrnu yang haq. Mereka mcmandang
segala ayat dan haditx, dJIJm JrU yang simbolik, arunya tidak scmaia-rnata
rnclihat yang tcrtulis. tctapi mcnycbcrang kcsebalik Nash (23) IlU. Ilrnu
rncrcka mcnurut jalan scndrri. yang ducnma turun-rncnurun olch rnund dan
gurunya dan guru dan guruny a pula.

Tcrapi pcnurnpm-pcnurnpm tasauf yang bcsar dan dalam, mcmandang
bahwaxanya gahungan di antara ilrnu baun dcngan ibadat yang lahir itu
adalah puncak kcbahagiaan dar I tasauf. Tasauf adalah pakaian hati di dalarn
rnclaksanakan amal ihadat, rukun dan syari'at. Zuhud dari dunia, CIIlLa akan
akhirat Tidak diikat olch yang fanaa dan akan hilang, tetapi han tcrlambat
kcpada yang kckal (baqa) dan abadi,

"Dunia hanya scrnata-rnata laksana "Iatarnorgana", gejala pana s di padang
pasrr, ) ang disangka olch orang yang kehausan adalah air yang sejuk. retapi
bila didatangi kc sana, tidak akan terdapat apa-apa. Balin rncsti SUCl, jiwa
rncsu bcrsih.

Tctapr scorang ahh tasauf ) ang sejau rncnjunjung unggi akan syari'at dan
rncnuruunya dcngan udak banyak tanya, dcmikian juga Ularna-ularna tiqhi
yang unggr.

Man k ita kemukakan sedikit penjclasan lagi tcntang pandangan kaurn
xhuf udak banyak mcmpcrgunakan pcrumbangan apakah ini haram atau
rnakruh, dan apakah inl wajib atau sunnat, Bila mcrcka bertcrnu dengan satu
pcriruah atau larangan, rncrcka akan turuu atau hentikan dcngan ridha dan
patuh. Kadang-kadang hadits yang dipandang dha'if oleh ahli hadus,
diamalkan ismya olch ahh tasauf dcngan tidak banyak mcnanyakan siapa
yang IIIera \>, ikan. Wind-wind yang dipandang hanya sunnat, atau "Fadailtl
(/IIUW/" (~4) olch kaum Frqlu , karcna mcnurut umbangan-umbangannya.
hagl kaum tasauf diamalkan dcngan sungguh-sungguh. Apatah lagi setelah
rncrcka cohakan dalam pcngulaman hidupnya <chan-han. rncreka bertcrnu
dcng.m khaxiat-khaxiat do'a atau bagaunana. Scumparna ayat Fatihah: lbnul
Q£ln/II/ rncnganjurkan di dalarn kuahnya "Madarijus Salikin" bagaimana
kcbcsar.m khaxiat Fauhah uu. Dia scndin tclah thawaf di keliling Ka'bah
dalarn sangdt payah. karena panas sangat tcrik , Tetapi sctelah dibacanya
Fauhah dcngan hall khusyu, kcpayahan uu hilang dengan sendirinya.

lhnul Qan IIll icrkcnal dalarn IImu Fiqhi dan Ilrnn hadits.
Apatah lag I hila bcrtcmu pula hadits atau rrwayat yang mengatakan

bJhwd '.;Jhl dan SJhahdtnya mClllJng pcrnJh mcmpcrgunakan bacaan-bacaan
dCl1l1klan dl dalalll sualU hJI dan mclcPdskan din dari sualu kcsuhtan.
Schagallnana Ix'rn.lh III Zal11dn :\dhl sCOfdng sdhdhdl Nahl smggah dl salU
dlhlln lbLlIll '1I.IlII J'X'rl.lldnan j.Hlh Anak kepdla dusun IlU discngat kala. Lalu

pada dunia yang tidak kekal, yang lekas hHang dan lekas pergi. Lembah jiwa
mereka telah dibanjiri olch air ma'rifat dan ilmu yang haq. Mereka memandang
scgala ayat dan hadilS, dalam arti yang simbolik, artinya tidak semala-mata
melihat yang tertulis, tetapi menyeberang kesebalik Nash (23) itu. Ilmu
mereka menurut jalan sendiri, yang diterima turun-menurun oleh murid dari
gurunya dan guru dari gurunya pula.

Tetapi pemimpin-pemimpin tasauf yang besar dan dalam, memandang
bahwasanya gabungan di antara ilmu batin dengan ibadat yang lahir itu
adalah puncak kebahagiaan dari tasauf. Tasauf adalah pakaian hati di dalarn
melaksanakan amalibadat, rukun dan syari'at. Zuhud dari dunia, cinta akan
akhirat. Tidak diikat oleh yang fanaa dan akan hilang, tetapi hati terlarnbat
kepada yang kekal (baqa) dan abadi.

"Dunia hanya semata-mata laksana "fatamorgana", gejala panas di padang
pasir, yang disangka oleh orang yang kehausan adalah air yang sejuk, tetapi
bila didatangi ke sana, tidak akan terdapat apa-apa. Batin mesti suci, jiwa

mesti bersih.
Tetapi seorang ahli tasauf yang sejati menjunjung tinggi akan syari'at dan

menurutinya dengan tidak banyak tanya, demikian juga Ulama-ularna fiqhi

yang tinggi.
Mari kita kemukakan sedikit penjelasan lagi tentang pandangan kaum

shufi tidak banyak mempergunakan pertimbangan apakah ini hararn atau
makruh, dan apakah ini wajib atau sunnat. Bila mereka bertemu dengan satu
perintah atau larangan, mereka akan turuti atau hentikan dengan ridha dan
patuh. Kadang-kadang hadits yang dipandang dha'if oleh ahli hadilS,
diamalkan isinya oleh ahli tasauf dengan tidak banyak menanyakan siapa
yang merawikan. Wirid-wirid yang dipandang hanya sunnat, atau "Fadailil
a'maa/" (24) oleh kaum Fiqhi, karena menurut timbangan-timbangannya,
bagi kaum tasauf diamalkan dengan sungguh-sungguh. Apatah lagi Setelah
mcreka cobakan dalam pengalama,n hidupnya sehari-hari, mereka bertemu
dengan khasiat-khasiat do'a atau bagaimana. Seumpama ayat Fatihah: Ibnul
Qayyim menganjurkan di dalam kitabnya "Madarijus Salikin" bagaimana
kebesaran khasiat Fatihah itu. Dia sendiri telah thawaf di keliling Ka'bah
dalam sangat payah, karena panas sangat terik. Tetapi setelah dibacanya
Fatihah dengan hati khusyu', kepayahan itu hilang dengan sendirinya.

Ibnul Qayyim terkenal dalam Ilmu Fiqhi dan Ilmll hadilS.
Apatah lagi bila bertemu pula hadilS atau riwayat yang mengatakan

bahwa Nabi dan sahabamya memang pernah mempergunakan bacaan-bacaan
demikian di dalam suatu hal dan melepaskan diri dari s'uatu kesulitan.
Sebagaimana pernah di ~aman Nabi seorang sahabat Nabi singgah di satu
dusun dalam suatu perjalanan jauh. Anak kepala dusun itu disengat kala. Lalu
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Yaqin rncrcka bagi alas tiga martabat. yaitu "llrnu- Yaqin", "Ainul- Yaqin"
dan "Haqqul- Yaqin".

Ilrnu- Yaqin adalah martabat pcrtarna, yaitu pcngctahuan-pcngctahuan
kcbatinan yang telah diiumunkan olch guru (Syckh) kcpada muridnya,
scbagai pclita bagi murid (1:11ampcrjalanannya yang jauh dan sulit uu (suluk ).
Apabila murid telah mclangkah scndiri. rnaka akan didapatnyalah 'Amul
Yaqin, bcrkat sabamya rncnuntut dan rncncari jalan, 'Ainul- Yaqin ialah
pengalarnan-pcngalarnan dan pcrasaan yang dirasai karcna kasaf (tcrbuka
rahasia) dan musyahadah (mcnyaksikan) apa yang dicari. Dari sana kelak
akan naiklah dia kepada rnartabat Haqqul- Yaqin, yaitu [ananya scorang
hamba pada yang llaqq Allah.

Mclalui Fana ialah untuk menuju Baqaa. Fana aninya lcnyap, hilang
dari (ingsun) ke dalarn Tuhan, Apabila diri tclah lcnyap, kedalam Tuhan,
dengan sendirinya tcrcapailah Baqaa, yaitu kckal, scbab Tuhan itu kckal
adanya.

Dalarn hal ini kcrapkali rncrcka tcrbcntur dcngan ketcntuan-kctcntuan
hukum fiqhi, yang hanya rncnimbang pcrkara dari scgi ot..ak. Mcnghuung

dibaca olch sahabat itu surat Fatihah dan diludahinya tcrnpat yang disengat
kala itu, maka hilanglah sakitnya.

Di samping kaum fiqhi menyelidiki ayat dan hadus untuk mcngctahui
suatu hukum, merckapun mcnyelidiki ayat dan hadiLS untuk mcngctahui
"rahasia kebatinan" yang terkandung di dalamnya. Berkat yakinnya dan
kchersihan jiwanya, mendaratlah dia dalam lanangannya, scbagairnanayang
didapati oleh ahli tasauf dalam lain lapangannya pula.

Kaum Fiqhi mcnyclidiki sanad riwayat tentang scmbahyang sunnat
misalnya. Dia menyatakan pcndapat bahwasanya scmbahyang sunnat yang
rna'tsur (yang herasal dan Nabi) adalah sckian raka'at. Ada sembahyang
Qabliyah dan ada scmbahyang Ba'diyah. (25) ada xcmbahyang malam dan
ada scrnbahyang Dhuhaa dan yang lainnya. dcngan raka'ainya yang tcrtcntu.
Tctapi kaum shufi sembahyang sunnat ada yang sampai J(X) raka'at schari
semalam. Junaid Al-Baghdadi rncwiridkan scrnbahyang sunnat 4()() raka'at
schari scmalarn.

Sultan Abdul Kadir Al-Jazairi. Pahlawan Satria Islam yang bcrjuang di
Algeria mclawan kckuasaan Pcrancis pada pcnghujung abad kcscrnbilan
belas, adalah scorang shufi ten tang, "rahasia-rahasia" vang terkandung dalam
Qur'an. Maka dicatatnyalah pcndapamya ItU dalarn suatu kitab bcsar yang
bcrnarna "Al-Mawaqif", tcrdiri dari bcbcrapa jilid.

dibaca oleh sahabat itu surat Fatihah dan diludahinya tempat yang disengat
kala itu, maka hilanglah sakitnya.

Di samping kaum fiqhi menyelidiki ayat dan hadits untuk mengetahui
suatu hukum, merekapun menyelidiki ayat dan hadits untuk mengetahui
"rahasia kebatinan" yang terkandung di dalamnya. Berkat yakinnya dan
kebersihan jiwanya, mendaratlah dia dalam lapangannya, sebagaimana yang
didapati oleh ahli tasauf dalam lain lapangannya pula.

Kaum Fiqhi menyelidiki sanad riwayat ten tang sembahyang sunnat
misalnya. Dia menyatakan pendapat bahwasanya sembahyang sunnat yang
ma'tsur (yang berasal dari Nabi) adalah sekian raka'at. Ada sembahyang
Qabliyah dan ada sembahyang Ba'diyah, (25)' ada sembahyang malam. dan
ada sembahyang Dhuhaa dan yang lainnya, dengan raka'atnya yang tertentu.
Tetapi kaum shufi sembahyang sunnat ada yang sampai 100 raka'at sehari
semalam. Junaid AI-Baghdadi mewiridkan sembahyang sunnat 400 raka'at
sehari semalam.

Sultan Abdul Kadir AI-Jazairi, Pahlawan Satria Islam yang berjuang di
Algeria melawan kekuasaan Perancis pada penghujung abad kesembilan
"elas, adalah seorang shufi tentang, "rahasia-rahasia" yang terkandung dalam
Qur'an. Maka dicatatnyalah pendapatnya itu dalam suatu kitab besar yang
bernama "AI-Mawaqif', terdiri dari beberapa jilid.

***

Yaqin mereka bagi atas tiga marta bat. yaitu "Ilmu-Yaqin", "Ainul-Yaqin"
dan "Haqqul-Yaqin".

Ilmu- Yaqin adalah marta bat pertama, yaitu pengetahuan-pengetahuan
kebatinan yang telah dituntunkan oleh guru (Syekh) kepada muridnya,
sebagai pelita bagi murid olliam perjalanannya yang jauh dan sulit itu (suluk).
Apabila murid telah melangkah sendiri, maka akim didapatnyalah 'Amul-
Yaqin, berkat sabamya menuntut dan mencari jalan. 'Ainul- Yaqin ialah'
pengalaman-pengalaman dan perasaan yang dirasai karen a kasaf (terbuka
rahasia) dan musyahadah (menyaksikan) apa yang dicari. Dari sana kelak
akan naiklah dia kepada martabat Haqqul- Yaqin, yaitu fananya seorang
hamba pada yang Haqq Allah.

Melalui Fana ialah untuk menuju Baqaa. Fana artinya lenyap, hilang
dari (ingsun) ke dalam Tuhan, Apabila diri telah lenyap, kedalam Tuhan,
dengan sendirinya tercapailah Baqaa, yaitu kekal, sebab Tuhan itu kekal
adanya.

Dalam hal ini kerapkali mereka terbentur dengan ketentuan-ketentuan
hukum fiqhi, yang hanya menimbang perkara dari segi otak. Menghitung
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segal a scsuatu dengan tingkat-ungkat ilmu manthik (Pracmisc I, pracmissc II
dan konklusi, mukaddimah shughra, mukaddimah kubra dan naujah). "Apa
yang tuan maksudkan dcngan Fana dan Baqaa itu?" kala ahli Fiqhi. "Apakah
maksud anda bahwa diri anda bcrsatu dcngan Allah? Apakah persatuan itu
and a artikan bahwa diri anda scndiri telah mcnjadi Allah pula') Kalau bcgitu
sesatlah perjalanan anda!"

Tetapi bagaimanakah akan mcmbcsarkan pcrsclisihan dalam pcrkara ini?
padahal Mazhab Tasauf adalah mazhab pcrasaan. Bcrapakah banyaknya di
dunia ini manusia mcncapai suatu pcrasaan murni, tctapi tidak dapat
mcngatakan kcpada orang lain dalam bcntuk fikiran yang tcratur. Scbab itu
orang tasauf mcmakai suatu pcpatah yang tcrkcnal : "Man lam yazuq lam ya'
rif' (barang siapa yang bclum pcmah mcrasainya, bclumlah dia akan tahu),

Sebagai kita katakan tadi, ahli-ahli fiqhi yang besar kcbanyakannya
mempunyai pula kchidupan tasauf yang tinggi, yang udak kcluar dan garis
garisan yang ditcntukan oleh teladan Sunnah Nabi. Imam Malik balch
dikatakan tidak kering wajahnya dari air wudhu'. Apabila bcliau akan
mengajarkan Hadits, yang telah disusunnya di dalam kitabnya yang tcrkcnal
"AI Muwattha" lebih dahulu diambilnya wudhu' dan dcngan sangat hormat
nan tak'zirn dia duduk bcrsimpuh di dckat kuburan Rasulullah Saw.

Imam Syafi i pcrnah bcrmalam di rumah Imam Ahmad bin Hanbal
sebagai tarnu. Tengah malam bangunlah Imam Ahmad bin Hanbal hcndak
sembahyang Tahajjud. Dengan mclangkah diam-diam dia bcrjalan di dckat
Imam Ahmad tidur, takut bcliau tcrbangun. Tetapi didapatinya bcliau scdang
duduk bcrzikir. Lalu dibangunlcannya anak percmpuannya, supaya anak
perempuan itu mclihat dengan mala kcpalanya scndiri bagaimana ibadat
gurunya itu, yang tidak berhenu berzikir dan scmbahyang sampai masuk
waktu Subuh.

Keuka ditanya orang kepada Imam Ahmad bin Hanbal scndiri apakah
ani zuhud. Maka scbagai Ulama Fiqhi yang besar, bcliau telah mcmbcrikan
jawab yang sangat indah dalam pandangan ahli Tasauf, kala bcliau : "Zuhud
itu ialah tiga rupa : Pertama meninggalkan yang haram. Itulah zuhudnya
orang 'awarn (orang kcbanyakan). Kcdua mcninggalkan yang tidak pcrlu.
Itulah zuhudnya orang Khawash (orang-orang utarna). Kcuga mcninggalkan
segal a perkara yang akan mcrintang kita di dalam mcngingat Allah. Itulah
zuhudnya orang-orang "arifin."

Kehidupan tasauf yang tinggi itu pun tcrdapat pada diri Imam Abu
Hanifah (Hanafi). Beliau berani menentang hidup di dalam serba kesulitannya,
dan berani dengan jiwa merdcka mcnyatakan pcndapat-pcndapat dan
ijtihadnya. Agar tidak mengemis kepada orang yang mampu, beliau bcrusaha
dan bemiaga kepasar berjualan kain. Tctapi kcuntungan yang didapatnva

segal a sesuatu dengan tingkat-tingkat ilmu manthik (Praemise I, praemisse II
dan konklusi, mukaddimah shughra, mukaddimah kubra dan natijah). "Apa
yang tuan maksudkan dengan Fana dan Baqaa itu?" kata ahli Fiqhi. "Apakah
maksud anda bahwa diri anda bersatu dengan Allah? Apakah persatuan itu
anda artikan bahwa diri anda sendiri telah menjadi Allah pula? Kalau begitu
sesatlah perjalanan anda!"

Tetapi bagaimanakah akan membesarkan perselisihan dalam perkara ini?
padahal Mazhab Tasauf adalah mazhab perasaan. Berapakah banyaknya di
dunia ini manusia mencapai suatu perasaan murni, tetapi tidak dapat
mengatakan kepada orang lain dalam bentuk filaran yang teratur. Sebab itu
orang tasauf memakai suatu pepatah yang terkenal : "Man lam yazuq lam ya'
rif' (barang siapa yang belum pernah merasainya, belumlah dia akan tahu).

Sebagai kita katakan tadi, ahli-ahli fiqhi yang besar kebanyakannya
mempunyai pula kehidupan tasauf yang tinggi, yang tidak keluar dari garis-
garisan yang ditentukan oleh teladan Sunnah Nabi. Imam Malik boleh
dikatakan tidak kering wajahnya dari air wudhu'. Apabila beliau akan
mengajarkan Hadits, yang telah disusunnya di dalam kitabnya yang terkenal
"AI Muwattha" lebih dahulu diambilnya wudhu' dan dengan sangat hormat
dan tak'zim dia duduk bersimpuh di dekat kuburan Rasulullah Saw.

Imam Syafi i pemah bermalam di rumah Imam Ahmad bin Hanbal
sebagai tamu. Tengah malam bangunlah Imam Ahmad bin Hanbal hendak
sembahyang Tahajjud. Dengan melangkah diam-diam dia berjalan di dekat
Imam Ahmad tidur,takut beliau terbangun. Tetapi didapatinya beliau sedang
duduk berzikir. Lalu dibangunkannya anak perempuannya, supaya anak
perempuan itu melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ibadat
gurunya itu, yang tidak berhenti berzikir dan sembahyang sampai masuk
waktu Subuh.

Ketika ditanya orang kepada Imam Ahmad bin Hanbal sendiri apakah
arti zuhud. Maka sebagai Ulama Fiqhi yang besar, beliau telah memberikan
jawab yang sangat indah dalam pandangan ahli Tasauf, kata beliau : "Zuhud
itu ialah tiga rupa : Pertama meninggalkan yang haram. Itulah zuhudnya
orang 'awam (orang kebanyakan). Kedua meninggalkan yang tidak perlu.
Itulah zuhudnya orang Khawash (orang-orang utama). Ketiga meninggalkan
segal a perkara yang akan merintang kita di dalam mengingat Allah. Itulah
zuhudnya orang-orang "arifin."

Kehidupan tasauf yang tinggi itu pun terdapat pada diri Imam Abu
Hanifah (Hanafi). Beliau berani menentang hidup di dalam serba kesulitannya,
dan berani dengan jiwa merdeka menyatakan pendapat-pendapat dan
ijtihadnya. Agar tidak mengemis kepada orang yang mampu, beliau berusaha
dan bemiaga kepasar berjualan kain. Tetapi keuntungan yang didapatnya
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digunaxannya unruk hcramal, kadang-kadang dirnerdckakannya budak-budak
dengan keuntungan pcrruagaan. dan hrdupnya scndiri sangatlah scdcrhana
sckali,

Alhasil kemurnian dan cita-cita Islam yang ungg: adalah gabungan tasauf
(1;111 fiqhi; gabungan otak dan hati. Dcngan fiqhi kita rnenentukan batas-batas
nukurn, dan dengan tasauf kita mcmbcn pelita dalam jiwa, sehingga tidak
mcrasa berat di dalam mclakukan scgala kchcndak agama.

Kalau kita tilik kcpada bunyi Hadits tentang Is/am, lman dan lhsan
nampaklah bahwa kcuga Ilmu, yauu Fiqhi, Ilmu Ushuluddin dan Tasauf tclah
dapat mcnycrnpurnakan ketiga simpulan agarna itu,

Is/am diartikan olch nadirs uu ialah mcngucapkan Syahadat, mcngerjakan
sernbahyang lima waktu, puasa bulan Ramadhan, rncngeluarkan Zakat dan
Naik Haji. Untuk rncngetahui ini, schingga kita mcngcrjakan suruhan agama
dcngan tidak mcmbuta: kita pelajarilah Fiqhi.

lman kepada Allah, kcpada Malaikat, kepada Rasul-rasul dan Kitab, dan
iman kcpada Han Kramar dan Takuir, buruk dan baik mesti tcrjadi. karcna
kctentuan Tuhan: Kita pelajartlah Ushuluddin. atau llmu Kalaam.

lhsan adalah kunci dari semuanya, yaitu : Bahwa kita rnengabdi kcpada
Allah, sc-akan-akan Allah itu kita lihat di hadapan kita scndiri. Karcna
mcskipun mala kita udak dapat rnclihat Allah, namun tetap rnclihat kita,
Untuk mcnyempumakan ihsan uu, kua masuki alum Tasauf,

ltulah tali bcrpilih uga : lman. Is/am dan lhsan. Dicapai dcngan uga
ilmu, Fiqhi, Ushuluddin dan Tasaid.

digunakannya untuk beramal, kadang-kadang dimerdekakannya budak-budak
dengan keuntungan pemiagaan, dan hidupnya sendiri sangatlah sederhana
sekali.

Alhasil kemumian dan cita-cita Islam yang tinggi adalah gabungan tasauf
d:m fiqhi; gabungan otak dan hati. Dengan fiqhi kita menentukan batas"batas
hukum, dan dengan tasauf kita memberi pelita dalam jiwa, sehingga tidak
merasa berat di dalam melakukan segala kehendak agama.

Kalau kita tilik kepada bunyi Hadits tentang Islam. Iman dan Ihsan
nampaklah bahwa ketiga Ilmu, yaitu Fiqhi, Ilmu Ushuluddin dan Tasauf telah
dapat menyempumakan ketiga simpulan agama itu.

Islam diartikan oleh hadits itu ialah mengucapkan Syahadat, mengerjakan
sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadhan, mengeluarkan Zakat dan
Naik Haji. Untuk mengetahui ini, sehingga kita mengerjakan suruhan agama
dengan tidak membuta; kita pelajarilah Fiqhi.

Iman kepada Allah, kepada Malaikat, kepada Rasul-rasul dan Kitab, dan
iman kepada Hari Kiamat danTakdir. buruk dan baik mesti terjadi, karena
ketentuan Tuhan: Kita pelajarilah Ushuluddin. atau Ilmu Kalaam.

Ihsan adalah kunci dari semuanya, yaitu : Bahwa kita mengabdi kepada
Allah, se-akan-akan Allah itu kita lihat <Ii hadapan kita sendiri. Karena
meskipun mata kita tidak dapat melihat Allah, namun tetap melihat kita.
Untuk menyempumakan ihsan itu, kita masuki alam Tasauf

Itulah tali berpilih tiga : Iman, Islam dan Ihsan. Dicapai dengan tiga
ilmu, Fiqhi. Ushuluddin dan Tasauf.
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Setelah masuk abad ketiga dan keempat, Ilmu Tasauf telah bedembang
dan tclah menunjullan isinya yang dapat dibagikan kepada tiga bagian, yaitu
I1mu Jiwa, I1mu Akhlak dan IImu tentang yang gaib (Metafisika). Kehalusan
rasa yang dipentingkan di abad pertama dan kcdua telah mempertinggi
penyelidikan atas keuga cabang ilmu itu, yang telah memenuhi seluruh
kehidupan shufi.

Ibnu Qayyim menulis buku Tasaufnya yang terkenal, "Madarij us Sau
kin". bahwasanya pokok tunggal dari ilmu ini ialah Iradah (kemauan). Dialah
scndinya dan dialah pokok kemauannya. Dia meliputi akan segala bagian
bagian dari hukwn iradah, yaitu gerak hati. Lantaran itu dia dinamai Ilmu
Batin. Sebagaimana I1mu Fiqhi meliputi akan bagian-bagian dari hukum
hukum yang mengenai anggota tubuh. Itu sebab maka I1mu Fiqhi dinamai
"I1mu Zahir".

Olch karena pada mula penumbuhannya, tasauf boleh dikarakan hanya
bcrcdar sekeliling budi dan susila, rnaka kadang-kadang Tasauf itu dinamai
saja I1mu Akhlak. Tetapi kalau kita pelajari I1mu Akhlak dari seginya yang
biasa, yaitu timbangan buruk dan baik dalam pandangan diri sendiri dalarn
masyarakat, maka nyatalah bahwasanya tasauf tidaklah tepar kalau sekiranva
dikatakan I1mu Akhlak saja. I1mu Akhlak (Ethika) lebin banyak memandang
kcscirnbangan hidup seorang diri di dalam masyarakat rarnai. Scbab itu
pertanggungan jawab Ilmu Akhlak Icbih banyak kepada masyarakat. Sedang
tasauf lebih banyak pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Memandang
masyarakat, atau a1am scluruhnya adaIah dari segi ridha atau murka-Nya sku
mcnghormati sesarna makhluk, scbab rnakhluk itu adalah sarna-sarna dengan
daku d. bawah perlindungan Allah. Iradah lebih dahulu ditujukan kepada Zat
Yang Maha Tinggi. Dari sanalah menurunnya ke bawah kepada sesarna
makhluk. Itulah sebab maka tasauf Islam dipenuhi oleh tiga soaI : Soal
Ketuhanan (Metafisika). Soal diri sendiri (jiwa) dan soal Akhlak (mcngenai
masyarakat).

Jiwa man usia. terutama jiwa dan diri sendiri, yang disebut dalam baha.sa
Jawa Kuno "Ingsun", dikaji scdalam-dalamnya. Dipelajari tingkat-tingkat
kenaikan yang ditempuhnya, yang disebut dalam lImu Tasauf "Maqama:".

(Abad Sembilan - Sepuluh MlLWhl)

BINT ANG-BINT ANG SUFlAH YANG SINAR-SEMINAR
TASAUF DI ABAD KETIGA DAN KEEMPAT

BAB VIBAB VI

BINT ANG·BINT ANG SUFIAH YANG SINAR·SEMINAR
TASAUF DI ABAD KETIGA DAN KEEMPAT

(Abad Sembilan • Sepuluh Masehi)

.
Setelah masok abad ketiga dan keempat, Dmu Tasauf telah berkembang

dan telah menunjukkan isinya yang dapat dibagikan kepada tiga bagian, yaito
I1mu Jiwa, I1mu Akhlak dan I1mu tentang yang gaib (Metafisika). Keha1usan
rasa yang dipentingkan di abad pertama dan kedua telah mempertinggi
penyelidikan atas ketiga cabang Hmu itu, yang telah memenuhi seluruh
kehidupan shufL

Ibnu Qayyim menulis boku Tasaufnya yang terkenal, "Madarij us Sali-
kin", bahwasanya poltok tunggal dari ilmu ini ialah Iradah (kemauan). Dia1ah
sendinya dan dialah pokok kemauannya. Dia meliputi akan segala bagian·
bagian dari hokum iradah, yaitu gerak hati. Lantaran ito dia dinamai Ilmu
Batin. Sebagaimana I1mu Fiqhi meliputiakan bagian-bagian dari hokum-
hokum yang mengenai anggota tubuh. ltu sebab maka I1mu Fiqhi dinamai
''Ilmu Zahir".

Oleh karena pada mula pertumbuhannya, tasauf boleh dikatakan hanya
beredar sekelilinf budi dan susila, maka kadang-kadang Tasauf itu dinamai
saja Ilmu Akhlak. Tetapi kalau kita pelajari I1mu Akhlak dari seginya yang
biasa, yaitu timbangan buruk dati baik dalam pandangan diri sendiri dalam
masyarakat, maka nyataJah bahwasanya tasauf tidaklah tepat kalau Sekira!lya
dikatakan I1mu Akhlak saja. I1mu Akhlak (Ethika) lebin banyak memandang
keseimbangan hidup seorang diri di dalam masyarakat ramai. Sebab itu
pertanggungan jawab I1mu Akhlak lebih banyak kepada masyarakat. Sedang
tasauf lebih banyak pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Memandang
masy.arakat, atau alam seluruhnya adalah dari segi ridha atau murka-Nya aku
menghormati sesama makhluk, sebab inakhlok itu adalah sarna-SIlIDadengan
daku di bawah perlindungari Allah. lradah lebih dahulu ditujukan.kepada Zat
Yang Maha Tinggi. Dari sanalah menurunnya ke bawah kepada sesama
makhlok. ltulah sebab maka tasauf Islam dipenuhi oleh tiga soal : Soal
Ketuhanan (M~tafisika). Soal diri sendiri (jiwa) dan soal Akhlak (mengenai
masyarakat).

Jiwa manusia, terutama jiwa dan diri sendiri, yang disebut dalam bahasa
Jawa Kuno "Ingsun", dikaji sedalam-dalamnya Dipelajari tingkat-tingkat
kenaikan yang ditempuhnya, yang disebut dalam Ilmu Tasauf "Maqamat"~
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Di abad kcdua, tasauf hanya terkenal di Kaufah dan Bashrah. Tetapi
pcrmulaan abad kctiga dia telah mengembangkan ke luar dari kedua kota itu.
Dia Lelahmelebar sampai kc kota Baghdad. sebagai kekuasaan Daulat Islam.

NAMA-NAMA GEMILANG DI ABAD KETIGA DAN KEEMPAT

II

Rasa-rasa batin yang. mendatang, di dalam menuju suatu tujuan yang tentu
yaitu Fanaa dan Baqaa. Fana hamba ke dalam Tuhan, dan Baqaa dalam
Tuhan, luihad (bersatu). menurut setengah faham rnereka, atau IttishaJ
(berhubungan) menurut faham yang lain.

Rabi'an AI 'AJawiyah terlebih dahulu telah melengkapkan jiwa ke
Tasaufan dengan ajarannya yang terkenal, yaitu Hubba, Cinta maIca shufi
abad ketiga dan keernpat telah memperkembangkan. memoerlua. s dan mem
perdalam pengajian cinta ini.

Ma'ruf Al Karakhi seorang pernimpin tasauf yang besar di Baghdad
menambah hasil perolehan jiwa dari cinta uu, yaitu Thama' ninah (ketente
raman jiwa) karena cinta. Ketenteraman jiwa itulah tujuan. Karena kekayaan
yang sebenarnya dan yang kekal, bukanlah harta benda, tetapi kekayaan hati.
Kekayaan hati hanya didapat dengan ma'rifat, yaitu kenai pada yang dicintai.
Apabila yang dicintai itu telah dikenal, tibalah bahagia dAAtenteram dalam
hati. Dan kecillah segala urusan kebendaan dalam penglihatan rnara-hati.

Haris AI Muhasibi menjelaskan lagi bahwasanya rasa cinta seorang
makhluk kepada khaliknya itu, adalah anugerah Ilahi, yang disernaikan
Tuhan di dalam hati orang yang mencintainya Kalau cinta itu telah bertum
buh, belum tercapai moksudnya sebelum bersatu di aniara yang mencintai
dengan yang dicintai.

Di abad keempat AI Kalabazi mengarang buku "At Ta'arruf li Mazhabi
ahlit Tasawwuf". Beliau meninggal di tahun 380 H (993 M). Waktu itu
pulalah Abu Thalib AI-MaJdcimengarang bukunya "Qutul Qulub" (perbekalan
Hati). Beliau meninggal di tahun 386 H (999 M).

llubungan cinta dengan Tuhan : Itulah isi yang utama dari tasauf dalam
abad ketiga dan keempat. Dan pokok itulah yang dipecah di papar dan
diuraikan oleh kaurn tasauf yang datang kemudian. Itulah yang diperkembang
oleh pcngarang kitab : "Kasyful Mahjub" (oleh Hajawain). wafat pada tahun
456 H (1064 M). "Arrisalah" oleh Al-Qusyairi, wafat pada tahun 465 H.
(1073 M). Dan kitab "Ihya Ulumuddin" karangan AI Ghazali yang terkenal
wafat tahun 536 H. (1142 M).

Rasa-rasa balin yang. mendatang, di dalam menuju suatu tujuan yang tentu
yaitu Fanaa dan Baqaa. Fana hamba ke dalam Tuhan, dan Baqaa dalam
Tuhan, IttiluuJ (bersato), menurut setengah faham mereka, atau IttishaJ
(berhuboogan) menurut faham yang lain.

Rabi'ah AI 'Adawiyah terlebih dahuiu telah melengkapkan jiwa ke-
Tasaufan dengan ajarannya yang terkenaJ, yaitu Hubba. Cinta maka shoo
abad ketiga dan keempal telah memperkembangkan, memnerluas dan mem-
perdalam pengajian cinta ini.

Ma'ruf Al Karakhi seorang pemimpin tasauf yang besar di Baghdad
menambah hasil perolehan jiwa dari cinta itu, yaitu Thama' ninah (ketente-
raman jiwa) karena cinta. Ketenteraman jiwa itolah tujuan. Karena kekayaan
yang sebenarnya dan yang kekal, bukanlah harta benda, tetapi kekayaan hati.
Kekayaan hati hanya didapat dengan ma'rifat, yaitu kenaJ pada yang dicintai.
Apabila yang dicintai itu telah dikenaJ, tibaJah bahagia dan tenteram dalam
hati. Dan kecillah segala urusan kebendaan dalam penglihatan mata-bati.

Haris AI Muhasibi menjelaskan lagi bahwasanya rasa cinta seorang
makhluk kepada khaliknya ito, adalah anugerah Ilahi, yang disemaikan
Tuhan di dalam hali orang yang mencintainya Kalau cinta itu telah berturn-
buh, belurn tercapai maksudnya sebelum bersatu di antara yang mencintai
dengan yang dicintai.

Di abad keempat AI Kalabazi mengarang buku "At Ta'arruf Ii Mazhabi
ahlit Tasawwuf'. BeHau meninggal di tabun 380 H (993 M). Waktu itu
pulalah Abu Thalib AI-MakJci mengarang bukunya "Qutul Qulub" (perbekalan
Hati). Beliau meninggal di tahoo 386 H (999 M).

Hubungan cinta dengan Tuhan : Itulah isi yang utama dari tasauf dalam
abad ketiga dan keempat. Dan pokok itulah yang dipecah di papar dan
diuraikan oleh kaom tasauf yang datang kemudian. Iudah yang diperkembang
oleh pengarang kitab : "Kasyful Mahjub" (oleh HajawaiTl), wafat pada tabun
456 H (1064 M). "Arrisalah" oleh Al-Qusyairi, wafat pada taboo 465 H.
(1073 M). Dan kitab "Ihya Ulomuddin" karangan AI Ghazali yang terlcenal
wafat tabun 536 H. (1142 M).

II

N:AMA-NAMA GEMILANG DI ABAD KETIGA DAN KEEMPAT

Di abad kedua, tasauf hanya terlcenal di Kaufah dan Bashrah. Tetapi
permulaan abad keliga dia telah mengembangkan ke luar dari kedua kota itu.
Dia telah melebar sampai ke kota Baghdad. sebagai kekuasaan Daulat Islam,
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(Bani Abbas). Karena di mana kemewahan sudah bersangatan, di sanalah
tumbuh tasauf, "Krisis moril" pun ada pada masa itu, Sebab itu pernbentuk
kekuatan moril pun tumbuh dengan sendirinya ke tanah Persia. Dan di Persia
itulah kemudiannya tasauf rnendapat kedudukan lebih tinggi daripada lain
lainnya. Menurun juga ke Mesir, ke Syam dan Jazirat Arab.

Waktu itu rnulailah hubungan yang erat di antara guru (Syekh) dengan
muridnya. Baghdad sangatJah subur tanahnya buat tasauf di zaman itu.

Di Baghdad terkenallah nama Abul Hasan Surri Assaqthi wafat pada
tahun 253 H. (874 M.). Mulanya beliau adalah seorang saudagar besar. Tetapi
entah karena beliau senantiasa mengalami bahwasanya dengan jadi saudagar
itu, kerapkali leila merasai "uang" itu manis, sehingga kerapkali hati berjuang
da1am mencari laba benda, tersinggung laba jiwa. lalu beliau berhenti bemiaga
dan duduklah dia bertafakur di dalam rumahnya beribadat dan memperdalam
penyelidikan tentang Ilmu Bathin. Kabarnya konon.beliaulah yang mula
mula mengupas soal Tauhid dari segi Tasauf yang mula-mula rnemperkatakan
tentang Haqiqtu. Dari beliaulah ke luamya ajaran tentang "Maqarnat" (tingkat
tingkat) pengalaman yang dituruti jiwa, dan tcntang "Ahwaal".

Sesudah beliau datanglah Abu lIamzah Muhammad bin Ibrahim Ash
Shufi. Beliau pun berkedudukan di Baghdad. Beliau pulalah yang mula-mula
memecahkan soal tentang "lsyq" (kerinduan), "Zikr" (ingat), "Jarn'ul Hirnmah"
membulatkan cita-cita, "Alqurb'' (pendekatan) dan kata-katalainyaug sangal
terkenal dalam kalangan kaum Shufi. Beliau wafst di tahun 269 H. (883 M).

Setelah itu muncul pula Ma',uf Al Karakhi. Beliau wafat di tahun 200
atau tahun 201 H (816 M). Beliaulah yang memberi Kaidah ten tang Tasauf
demikian : "Tasauf ialah mengambil hakikat, put us asa dari apa yagn ada di
tangan sesama rnakhluk. "Mabuk" karena rindu dan cinta kepada Tuhan, dan
belum sadar dari kemabukan itu sebelum bertemu dengan Dia!" Dan beliau
juga yang berkata : Fananya orang-orang yang Taqwa artinya ialah Baqaa,
matinya ialah hidup yang sejati."

Abu Sulaiman Ad Darani yang wafat di tahun 215 H (830 M).
Mengajarkan bahwasanya cinta di antara hamba dengan Tuhannya itu
hendaklah berbalasan. Tidak "bertepuk sebelah tangan". Hams senantiasa ada
hubungan (kontak); di sini memanggil, di sana menjawab. Apabila ditanyakan
orang kepada beliau apa bcnarkah artinya rna'arifat, beliau tidak dapat
menjawab dengan kata-kata. Karena seketika mendengar pertanyaan itu saja,
beliau sudah seperti orang "rnabuk''. Kata Beliau : "Orang yang arif, kalau
terbuka penglihatan matahatinya, kaburlah penglihatan mata-Iahirnya,
Sehingga tidak ada suatu pun lagi yang dilihatnya, hanya Saw". Kata beliau
juga: "Kalau hati menangis karena kehilangan Tuhan. jiwa bcrgembira karena
mendapaLNya kembali.

(Bani Abbas). Karena di mana kemewahan sudah bersangatan, di sanalah
lumbuh tasauf. "Krisis morll" pun ada pada masa itu. Sebab itu pembentuk
kekuatan morll pun tumbuh dengan sendirinya ke tanah Persia. Dan di Persia
itulah kemudiannya tasauf mendapat kedudukan lebih tinggi daripada lain-
lainnya. Menurun juga ke Mesir, ke Syam dan Jazirat Arab.

Waktu itu mulailah hubungan yang erat di antara guru (Syekh) dengan
muridnya. Baghdad sangatlah subur tanahnya buat tasauf di zaman itu.

Di Baghdad terkenallah nama Abul Hasan Surri Assaqthi wafat pada
tabun 253 H. (874 M.). Mulanya beliau adalah seorang saudagar besar. Tetapi
entab karena beliau senantiasa mengalami bahwasanya dengan jadi saudagar
ibl, kerapkali kita merasai "uang" itu manis, sehingga kerapkali hati berjuang
dalam mencari laba benda. tersinggung labajiwa,lalu beliau berhenti bemiaga
dan duduklah dia bertafakur di dalam rumahnya berlbadat dan memperdalam
penyelidikan tentan!l Ilmu Bathin. Kabamya konon,beliaulah yang mula-
mulamengupas soal Tauhid dari segi Tasauf yang mula-mula memperkatakan'
tentang Haqiqat. Dari beliaulah ke luarnya ajaran tentang "Maqamat" (tingkat-
lingkat) pengalaman yang dituruti jiwa, dan ten tang "Ahwaal".

Sesudah beliau datanglah Abu Hamzah Muhammad bin Ibrahim Ash
Shufi. Beliau pun berkedudukan di Baghdad. Beliau pulalah yang mula-mula
memecahkansoal tentang "Isyq" (kerinduan). "Zikr" (ingat). "Jam'ul lIimmah"
membulatkan cita-cita. "Alqurb" (pendekatan) dan kata-katalainyang sangat
terkenal dalam kalangan kaum Shufi. Beliau wafMtdi tabun ']£,9 H. (883 M).

Setelah ibl muncul pula Ma'ruj Al Karakhi. Beliau wafat di tabun 200
atau tabun 201 H (816 M). Beliaulah yang memberi Kaidah ten tang Tasauf
demikian : 'Tasauf ialah mengambil hakikat. putus asa dari apa yagn ada di
tangan sesama makhluk. "Mabuk" karena rindu dan cinta kepada Tuhan, dan
belum sadar dari kemabukan itu sebelum bertemu dengan Dial" Dan beliau
juga yang berkata : Fananya orang-orang yang Taqwa artinya ialah Baqaa,
matinya ialah hidup yang sejati." .

Abu Sulaiman Ad Darani yang wafat di tahun 215 H (830 M).
Mengajarkan bahwasanya cinta di antara hamba dengan Tuhannya itu
hendaklah berbalasan. Tidak ''bertepuk sebelah tangan". Harus senantiasa ada
hubungan (kontak); di sini memanggil, di sana menjawab. Apabila ditanyakan
orang kepada beliau apa benarkah artinya ma'arifat, beliau lidak dapat
menjawab dengan kata-kata. Karena seketika mendengar pertanyaan itu saja,
beliau sudah seperti orang "mabuk". Kata Beliau : "Orang yang arif, kalau
terbuka penglihatan matahatinya, kaburlah penglihatan mata-lahimya.
Sehingga tidak ada suatu pun lagi yang dilihatnya, hanya Satu". Kata beliau
juga: I'Kalau hali menangis karena kehilangan Tuhan, jiwa bergembira karena
men~tNya kembali.
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Yang sangal gernilang pula namanya ialah Abdul Faidh Zin-Nun AI
Mishri. Beliau berasal dari Naubah. yaitu suatu negeri di antara Sudan dan
Mcsir. Bolch dikatakan bahwa beliaulah puncaknya lcaum Shufi dalam abad
ketiga. Bcliaulah yang banyalc sekali menambahkan jalan buat menuju Allah.
Tujuan beliau ialah "Mencintai Tuhan. membenci yang sedikit, menuruti
garis pcrintah yang diturunkan, dan talcut akan terpaIing jalan".

Keuka diianyai orang apa sesungguhnya hakikat cinta itu. Beliau ja
wab : "Bahwa engkau cintai apa yang dicintai Allah. engkau benci apa yang
dibenci-Nya, engkau memohonkan ridha-Nya, engkau tolak sekalian yang
akan mcrintang engkau mcnuju Dia. Dan jangan takut akan lrebencian orang
yang mcmbenci. Dan jangan mementingkan dirt dan melihatnya Karena
dinding yang sangal tebal untuk melihat-Nya ialah lantaran melihat diri
scndiri.

"Orang yang arif adalah bangga dalam kepapaannya. Apabila disebutnya
nama Allah. dia bangga, Apabila disebut nama dirinya, dia merasa miskin",

"8ukanlah orang yang berisi, orang yang bersungguh-sungguh menuntut
Junia, meringankan urusan akhiratnya, lekas marah di waktu mesti
mernaafkan, takabbur di walctu mesti tawadhu', dan bukan orang yang
cehilangan taqwa karena labanya, bukan orang yang marah mendengar dia
Iiperkatakan orang dengan benar, dan bukan orang yang zuhud pada perkara
rang disukai orang yang berakal. dan bukan orang yang meminta supaya

ZIN-NUN

III

Tadi telah kita scbut sedikit nama llarits Al Muhasibi, Al Muhasibi
artinya ialah orang yang scnamiasa rnenghitung. Karena ada suatu kala-kala
hikmat kaum Tasauf, yang olch setengah orang telah disangka Hadits :
"Hasibu aniusakum aabla an tuhasabu" "Hitunglah kamu sendiri sebelum
engkau dihitung". Bcliau meninggal tahun 243 H. (856 M). Al Qusyairi
mcngatakan bahwa jaranglah orang bertemu sebagai beliau itu. IImunya luas,
lagi wara', pandai bergaul dan banyak sekali mendapat rahasia-rahasia di
dalam rcnungan batin itu. Dia termasuk di dalam lima orang terkemuka
Tasauf; yang empat lagi ialah : Junaid, Ruaim, Ibnu Athak dan Umar bin
Utsrnan Makki.

Al Muhasibi berkata : "8arangsiapa yang telah bersih hatinya karena
senantiasa Muraqabah (mengintai terbukanya jalan Ice Tuhan) dan ikhlas,
rnaka akan berhiaslah lahimya dengan Mujahadah (perjuangan) dan mengikuti
contoh yang ditinggalkan Rasulullah!"

Tadi telah kita sebut sedikit nama Harits Ai Muhasibi. AI Muhasibi
artinya ialah·orang yangsenantiasa menghitung. Karena ada soatu kala-kala
hikmat kaum Tasauf, yang oleh setengah orang telah disangka Hadits :
"Hasibu anfusakum aabia an tuhasabu". "Hitunglah kamu sendiri sebelwn
engkau dihitung". Beliau meninggal tabun 243 H. (856 M). Al Qusyairi
mengatakan bahwa jaranglah orang bertemu sebagai beliau ito. I1munya luast

lagi wara', pandai bergaul dan banyak sekali mendapat rahasia-rahasia di
dalam renungan batin itu. Dia termasuk di dalam lima orang terkemuka
Tasauf; yang empat lagi ialah : Junaid, Ruaim, Thnu Athak dan Umar bin
Utsrtlan Makki.

Al Muhasibi berkata : "Barangsiapa yang telah bersih hatinya karena
senantiasa Muraqabah (mengintai terbukanya jalan ke Tuhan) dan ikhlas,
maka akan berhiaslah lahimya dengan Mujahadah (perjuangan) dan mengikuti
contoh yang ditinggalkan Rasulullah!"

m
ZIN-NUN

Yang sangat gemilang pula namanya ialah Abdul Faidh Zin-Nun Al
Mishri. Beliau berasal dari Naubah, yaitu sualU negeri di antara Sudan dan
Mesir. Boleh dikatakan bahwa beliaulah puncaknya kaum Shufi dalarn abad
ketiga. Beliaulah yang banyak sekali menambahkan jalan boat menuju Allah.
Tujuan beliau ialah "Mencintai Tuhan, membenci yang sedikit, menuruti
garis perintab yang diturunkan. dan takut akan lerpaling jalan".

Ketika ditanyai orang apa sesungguhnya hakikat cinta itu. Beliau ja-
wab : "Bahwa engkau cintai apa yang dicintai Allah. engkau benci apa yang
dibenci-Nya, engkau memohonkan ridha-Nya, engkau tolilk sekalian yang
akan merintang engkau menuju Dia. Dan jangan takut akan kebencian orang
yang membenci. Dan jangan mementingkan diri dan melihatnya. Karena
dinding yang sangat lebal untuk melihat-Nya ialah lantaran melihat diri
sendiri.

"Orang yang arif adalah bangga dalam kepapaannya. Apabila disebutnya
nama Allah, dia bangga. Apabila disebul nama dirinya. dia merasa miskin".

"Bukanlah orang yang berisi, orang yang bersungguh-sungguh menuntut
dunia, meringankan urusan akhiratnya, lekas marah di waktu mesti
memaafkan, takabbur di waktu mesti tawadhu', dan bukan orang yang
\cehilangan taqwa karena Iabanya, bukan orang yang marah mendengar dia
:liperkatakan orang dengan benar, dan bukan orang yang zuhud pada perkara
(ang disukai orang yang berakal. dan bukan orang yang meminta supaya
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orang lain mementingkannya, dan bukan orang yang lupa akan Allan di
tempat taatnya dan ingat akan Allah hanya di waktu hajat kepadanya, dan
bukan pula orang yang mengumpulkan berbagai ilmu gunanya untuk mcngcnal
Tuhan, tetapi bahwa nafsunya lebih didahulukannya dari ilmu iLU.dan bukan
pula orang yang scdikit malunya daripada Allah. padahal Allah tetap menutup
auratnya, Jan bukan orang yang lemah melawan musuhnya (yaitu syetan),
dan bukan pula orang yang talc sanggup membuat muruah (26) menjadi
pakaian dan adab menjadi perisai dan taqwa menjadi perhiasan. dan bukan
pula orang yang mengambil ilmu pengetahuannya hanya semata-mata buat
membangga dan menyombong dalam rnajlisnya".

"Astaghfirullah", kata beliau pula "Mau berpanjang-panjang perkataanku
ini kalau aku perturutkan".

Terscbut pula bahwasanya beliau pada suatu hari berjurnpa dengan
Rahib. Lalu Zin-Nun bertanya kepadanya : "Apakah arti Cinta itu menurut
pendapat tuan?" Sebab seorang shufi yangbesar tidak dengan menerimahikmat
dari orang lain. walaupun berbeda agama. Lalu Rahib itu menjawab : "Cinta
sejati talc mau dibelah dua. Kalau cinta telah tertumpah pada Allah. tidaklah
ada cinta pada yang lain lagi. Kalau cinta tertumpah pada yang lain. tidaklah
mungkin dipersatukan cinta itu pada Allah. Sebab iLUtafakkurlah engkau
menilik dirimu siapakah yang lebih engkau cintai!"

Lalu Zin-Nun meminta pula supaya diterangkan apa benarkah sarinya
cinta, Pendeta itu menjawab : 'Akal pergi, air rnata jatuh, mata talc mau tidur,
rindu dendam memenuhi jiwa, dan kecintaan berbuat apa sekehendaknya."

Setelah itu (kata Zin-Nun pula) : Kami pun bcrpisah. Bcberapa masa
kernudian aku menunaikan haji ke Mekkah. Tiba-tiba kulihat Rahib itu
sedang thawaf. Lalu aku temui, dan badannya kelihatan lebih kurus dari
dahulu. Lalu beliau berkata padaku : Hat Abdul Faidh! Janji perdamaian telah
ditanda tangani, pintu pun telah terbuka, dan Dia telah menganugerahiku
jalan memilih Islam. Sebab apa yang kukatakan kepadamu tempo hari adalah
kata-kata yang rupanya oleh bumi talc terpikul dan oleh langit talc tertahan,
bukit pun talc dapat menanggungnya Hanyalah laki-laki yang tabah!"

Simpulan ajaran beliau ialah kunci akan kemegahan dunia, dan berjalan
dengan garis yang ditentukan daIarn Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. dan
takut insan akan terpaling dari ajakan ketentuan itu karena menuruti hawa
nafsu dan syahwat, Kala beliau pula : "Alamat cinta kepada Allah ialah
men uru ti langkah Muhammad kecintaan Allah. baik dalam budinya atau
dalam perbuatannya, menurut titahnya menghentikan larangannya dalam
garis yang ditentukan-Nya",

Taubat menurut beliau adalah dua macam : "Taubat orang awarn: yai.u
cari dosa, dan taubat orang khawash; yaitu dari kelalaian".

orang lain mementingkannya, dan bukan orang yang lupa akan Allah di
tempat taatnya dan ingat akan Allah hanya di waktu hajat kepadanya, dan
bukan pula orang yang mengumpulkan berbagai ilmu gunanya untuk mengenal
Tuhan, tetapi bahwa nafsunya lebih didahulukannya dari ilmu itu, dan bukan
pula orang yang sedikit malunya daripada Allah, padahal Allah tetap menutup
auratnya, dan boon orang yang lemah melawan musuhnya (yaitu syetan),
dan bukan pula orang yang talc sanggup membuat muruah (26) menjadi
pakaian dan adab menjadi perisai dan taqwa menjadi perhiasan, dan bukan
pula orang yang mengambil ilmu pengetahuannya hanya semata-mata buat
membangga dan menyomPong dalam majlisnya".

"Astaghfrrullah", kata beliau pula. "Mau berpanjang-panjang perkataanku
ini kalau aku perturutkan".·

Tersebut pula bahwasanya beliau pada sootu hari berjumpa dengan
Rahib. Lalu Zin-Nun bertanya kepadanya : "Apakah arti Cinta itu menurut
pendapat toon?" Sebab seorang shufi yang besar tidak dengan menerimahikmat
dari orang lain, walaupun berbeda agama. Lalu Rahib itu menjawab : "Cinta
sejati talc mau dibelah dua. Kalau cinta telah tertumpah pada Allah. tidaklah
ada cinta pada yang lain lagi. Kalau cinta tertumpah pada yang lain, tidaklah
mungkin dipersatukan cinta itu pada Allah. Sebab itu tafakkurlah engkau
menilik dirimu siapakah yang lebih engkau cintail"

Lalu Zin-Nun meminta pula supaya diterangkan apa benarkah sarinya
cinta. Pendeta itu menjawab : 'Akal pergi, air mata jatuh, mata talc mau tidur,
rindu dendam memenuhi jiwa, dan kecintaan berboot apa sekehenda1cnya."

Setelah itu (kata Zin-Nun pula) : Kami pun berpisah. Beberapa masa
kemudian aku menunaikan haji ke Meklcah. Tiba-tiba kulihat Rahib itu
sedang thawaf. Lalu aku temui, dan badannya kelihatan lebih kurus dari
dahulu. Lalu beliau berkata padaku : Hai Abdul Faidh! Janji perdamaian telah
ditanda tangani, pintu pun telah terbOO, dan Dia telah menganugerahiku
jalan memilih Islam. Sebab apa yang kootakan kepadamu tempo hari adalah
kata-kata yang rupanya oleh bumi talc terpikul dan oleh Iangit talc tertahan,
bukit pun talc dapat menanggungnya. Hanyalah 1aki-1aki yang tabah!"

Simpulan ajaran beliau ialah kunci akan 1cemegahan dunia, dan berjalan
dengan garis yang ditentukan dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, dan
talcut insan akan terpaling dari ajakan ketentuan itu karena menuruti hawa
nafsu dan syahwat Kata beliau pula: "Alamat cinta kepada Allah ialah
menuruti langkah Muhammad kecintaan Allah, baik dalam budinya atau
dalam perbootannya, menurut titahnya menghentikan larangannya dalam
garis yang ditentukan-Nya".

Taubat menurut beliau adalah doo macam : ''Taubat orang awam; yai~u
dati dosa, dan taubat orang khawash; yaitu dari kelalaian".
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Nama kccilnya ialah Thaifur. Nama beliau sangat istimewa dalam naLi
kaum shufi scluruhnya. Bermacam-macam pula anggapan orang ten tang
pcndirian Abu Yazid ini. Beliau pemah berkata : "Kalau kamu Iihat seseorang

ABU YAZID BUSTAMI

IV

Ma ruat tiga macam pula. Ma'rifat Mu'min biasa. Ma'rifat ahli bicara
(rnutakallimin) dan Hukama (filosof), dan Ma'rifal Waliullah yang dew
kepada Allah dan kenai akan Allah dalam hatinya. Ma'rifat inilah yang
setinggi-tinggi martabat

Dalam pembagian ini terbayanglah kejelasan ketiga matana marifal itu,
Orang mu'rnin biasa mengenal Allah karcna memang demiJcian ajaran yang
diterirnanya. Orang Filosof dan mutakallimin mencari Allah den~ perjalanan
akalnya. Oleh perhitungan akal dan manthik, malta mengaltulah mereka akan
adanya, tetapi belum tcntu dirasainya akan lezatnya. Tetapi orang-orang
Muqarrabin mencari Allah dengan pedoman einta. Yang Iebih diutamakan
ialah ilham. atau Faidh, yaitu Iimpah lrumia Allah. Atau ltasyaf. yaibl dibuka
Allah hijab kebatinan dalarn alam kerohanian. Di walttu itu akal tak berjalan
lagi, melainkan tiba di derajat yang mustawa. Pemahlah ditanyakan orang
kepada beliau : "Dengan jalan apa engkau dapat mengenal Tuhanmu?" Beliau
jawab : "Aku mcngenal Tuhanku ialah dengan Tuhanltu sendiri. Kalau bukan
Tuhanku tidaklah aku mengenal Tuhan".

itulah Tauhid yang semumi-muminya.
Cinta itu beliau beri pula penjelasannya. Yaitu einta timbal balik di

antara Khalik dengan makhluk, di antara yang mencintai dengan yang
dicintai, Dengan cinta demikianlah si hamba tertarik, lebih dari pada tarikan
besi bcrani kepada besi biasa, buat kian lama kian mendekat kepada yang
dicintai itu sehingga althirnya bersatu, tenggelamlah zamya ke dalam zat
Tuhannya. Ajaran ini hanya dapat dirasai setelah menempuh maqam-maqam
tcrtentu. Begitulah mcnurut beliau, cinta hanya dapat dirasakan, dan sia-sia
kalau diajarkan. Mcsti dirahasiakan kepada orang yang hanya mengenal arti
cinta dalam artI maddi yang dapat disaksikan panea indera.

Pandangan cinta dan pcngcrtian (mahabbah dan rna'rifat) inilah yang
mcninggalkan jejak yang sangat nyata bagi ahli-ahli tasauf besar yang datang
di bclakangnya, scumpama Tusturi wafat 273 H. (898 M) atau 283 H. (900
M), Annakhsyabi wafat 245 I/. lbnul Jalaak di negeri Syam, yang pernah
bclajar scndiri kcpada bcliau, Alkhazzaar wafat 277 H. (901 M) salah seorang
sahabat bcliau.

Ma'nfat tiga macam pula. Ma'rifal Mu'min biasa. Ma'rifat ahli bicara
(mutakallimin) dati Hukama (filosot), dan Ma'rifat Waliullah yang debt
kepada Allah dan kenai akan Allah dalam hatinya. Ma'rifat inilah yang
setinggi-tinggi'martabat

Dalam pembagian ini terbayanglah kejelasan ketiga matanl mllrifat itu.
Orang mu'min biasa mengenal Allah karena memang demikian ajaran yang
diterimanya. Orang Filosof dan mutakallimin mencari Allah den~ perjalanan
akalnya. Oleh perhitungan akal dan manthik, maka mengalculah mereka akan
adanya, tetapi belum tentu dirasainya akan lezaUlya. Tetapi orang-orang
Muqarrabin mencari Allah dengan pedoman ciota. Yang lebih diutamakan
ialah ilham, atau Faidh, yaitu limpah komia Allah. Atau kasyaf, yaitu dibuka
Allah hijab kebatinan dalam alam kerohanian. Di waktu itu aka! tak berjalan
lagi, melainkan tiba di derajat yang mustawa. Pernahlah ditanyakan orang
kepadabeliau : "Dengan jalan apa engkau dapat mengenal Tuhanmu?" Beliau
jawab: "Aku mengenal Tuhanku ialah dengan Tuhanku sendiri. Kalau bukan
Tuhanku tidaklah aku mengenal Tuhan".

Itulah Tauhid yang semurni-murninya.
Cinta itu beliau beri pula penjelasannya. Yaitu ciota timbal balik. di

antara Khalik dengan makhluk, di antara yang menciotai dengan yang
dicintai. Dengan cinta demikianlah si hamba tertarik, lebih dari pada tarikan
besi berani kepada besi biasa, buat kian lama kian memkkat kepada yang
dicintai itu sehingga akhirnya bersatu, tenggelamlah zatnya ke dalam zat
Tuhannya. Ajaran ini hanya dapat dirasai setelah menempuh maqam-maqam
tertentu. Begitulah menurut beliau, cinta hanya dapat dirasakan, dan sia-sia
kalau diajarkan. Mesti dirahasiakan kepada orang yang hanya mengenal arti
cinta dalam arti maddi yang dapat disaksikan panea indera.

Pandangan cinta dan pengertian (mahabbah dan ma'rifat) inilah yang
meninggalkan jejak yang sangat nyata bagi ahli-ahU tasauf besar yang datang
di belakangnya, seumpama Tusturi wafat 273 H. (898 M) atau 283 H. (900
M), Annakhsyabi wafat 245 H. Ibnul Jalaak di negeri Syam, yang pernah
belajar sendiri kepada beliau, Alkhazzaar wafat 277 H. (901 M) salah seorang
sahabat beliau.

IV
ABU YAZID BUSTAMI

Nama kecilnya ialah Thaifur. Nama beliau sangat istimewa dalam nati
kaum shufi seluruhnya. Berrnacam-macam pula anggapan orang tentang
pendirian Abu Yazid ini. Beliau pernah berkata : "Kalau kamu lihat seseorang
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sanggup rnc'akukan pekerjaan kerarnat yang besar-besar, walaupun dia
sanggup tcrbang di udara, maka janganlah karnu tertipu, sebelum lcamu lihat
bagaima.ia dia rncngikuu suruhan dan mcnghentikan dan menjaga batas-batas
syari'at".

Dcngan pcrkataan bcliau yang seperu ini jelaskan bahwasanya tasauf
bcliau tidaklah keluar dari garis syara', Artinya tasauf yang senantiasa
diukurkan dcngan coruoh tcladan yang ditinggalkan Nabi dan udak mcmilih
jalan scndiri di luar kchcndak agama. Tetapi sclain dari perkataan yang jelas
dan tcrang itu, terdapat pula kata-kata Abu Yazid yang "ganjil" dan dalarn,
yang sangat rnesti han-han memahamkannya. Karena kalau tidak kita
pertalikan dcngan perkataan bcliau yang tersebut di atas tadi, kita tentu akan
mcnyangka beliau memilih jalan di luar dari ketentuan agama. Scbab dari
rnulut hcliau kerapkali kcluar kata-kata yang bersisi kepercayaan bahwasanya
llamba dan Tuhan sewakiu-waktu berpadu menjadi satu. Inilah Mazhab yang
dinamai "Hulul", atau berpadu. Sampai oleh ahli-ahli shufi yang datang di
belakang dihcri misal, bahwasanya Hulul itu adaIah seumpama perpaduan di
antara api dcngan besi tatkala sangat panasnya. sehingga besi itu telah
mcnjadi merah. Pendeknya kalau kita hanya memandang dari segi syari'at,
kita bisa menghukumkan Abu Yazid itu telah sesat.

Sctcngah dari perkataan beliau : "Tidak ada Tuhan, melainkan saya.
Sembahlah saya, amat sucilah saya. Alangkab besar kuasaku,"

Dan kala beliau pula di wakiu yang lain: "Pernan Tuhan mengangkatkan
daku dan ditegakkannya aku di hadapannya sendiri MaJ:a berkaialah Dia
kepadaku .' "Hai Abu Yazid! MaXhJuX.1wingin hendak melihat engkau". Lalu
aku bcrkata: "Hiasilah aku dengan Wahdanial-Mu, pakaikanlah kepadaku
pakaian ke-Aku-an-Mu. angkatkanlah daku ke dalam Kesatuan-Mu. sehingga
apabila makhluk-Mu melihat daku, mereta akan berkata : "Kami telah
melihat Engkau" Maka Engkaulah itu dan aku tidak ada di sana."

Dalam kcsernpatan lain dijelaskannya pula bagaimana "perjalanannya" di
dalam mcncmpuh Fanaa itu : "Pcrmulaan adanya aku di dalam Wahdaniyal
Nya, aku rncnjadi burung yang tubuhnya dari Ahdiyat, dan kedua sayapnya
daripada daimunah: (Tetap dan kckal). Maka senantiasalah aku terbang di
dalam udara kaifiat 10 tahun larnanya, schingga aku dalam udara demikian
rupa 100 Juga "ali. Maka scnantiasalah aku terbang dan terbang lagi di dalam
mcdan azal. Maka kelihatanlah' olchku pohon ahdiat" (lalu beliau terangkan
apa yang dilihatnya pada pohon itu, buminya, dahannya, buahnya dan lain
lainnya).

Akhiruya beliau berkata : "Demi sadarlah aku dan tahulah aku bahwasanya
sarna sckali itu hanyelah tipuan khayalan belaka".

sanggup me!akukan pekerjaan keramat yang besar-besar, walaupun dia
sanggup terbang di udara, maka janganlah kamu tertipu, sebelum kamu Iihat
bagaimana dia mengikuti suruhan dan menghentikan dan menjaga batas-batas
syari'at".

Dengan perkataan beliau yang seperti ini jelaskan bahwasanya tasauf
beliau tidaklah keluar dari garis syara'. Artinya tasauf yang senantiasa
diukurkan dengan contoh teladan yang ditinggalkan Nabi dan tidak memilih
jalan sendiri di luar kehendak agama. Tetapi selain dari perkataan yang jelas
dan terang itu, terdapat pula kata-kata Abu Yazid yang "ganjil" dan dalam,
yang sangat mesti hati-hati memahamkannya. Karena kalau tidak kita
pertalikan dengan perkataan beliau yang tersebut di atas tadi, kita tentu akan
menyangka beliau memilih jalan di luar dari ketentuan agama. Sebab dari
mulut beliau kerapkali keluar kata-kata yang bersisi kepercayaan bahwasanya
Hamba dan Tuhan sewoktu-waletu berpadu menjam satu. Inilah Mazhab yang
dinamai "Hulul", atau berpadu. Sampai oleh ahli-ahli shufi yang datang di
belakang diberi misal, bahwasanya Hulul ito adaIah seumpama perpaduan di
antara api dengan besi tatkala sangat panasnya, sehingga besi itu telah
menjadi merah. Pendeknya kalau kita hanya memandang dari segi syari'at,
kita bisa menghukumkan Abu Yazid itu telah sesal.

Setengah dari perkataan beliau : 'Tidale ada Tuhan, melainkan saya.
Sembahlah saya, amat sucilah saya. Alangkah besar kuasaleu."

Dan kata beliau pula di waktu yang lain: "Pernah Tuhan mengangkatkan
daku dan ditegakkannya aleu di hadapannya sencUri. Maka berkatalah Dia
kepadaku: "Hai Abu Yazid! Malehlukku ingin hendak melihat engkau". Lalu
aku berkata.· "Hiasilah aleu dengan Wahdoniat-Mu. pakaikanlah kepadaku
pakaian ke-Aku-an-Mu, angkatkanlah daleu Icedalam Kesatuan-Mu. sehingga
apabila makhluk-Mu melihat daleu, mereka akan berkata : "Kami telah
melihat Engkau". Maka Engkaulah itu dan aleu tidak ada m sana."

Dalam kesempatan lain dijelaskannya pula bagaimana "perjalanannya" di
dalam menempuh Fanaa itu : "Permulaan adanya aku di dalam Wahdaniyat-
Nya, aku menjadi burung yang tubuhnya dari Ahdiyat, dan kedua sayapnya
daripada daimunah. (Tetap dan kekal). Malea senantiasalah aku terbang di
dalam udara kaifiat 10 tahun lamanya, sehingga aku dalam udara demikian
rupa 100 juga kali. Malea senantiasalah aku terbang dan terbang lagi di dalam
medan azal. Malea kelihatanlah! olehku pohon ahdiat" (lalu beliau terangkan
apa yang dilihatnya pada pohon itu, buminya, dahannya, buahnya dan lain-
lainnya).

Akhirnya beliau berkata : "Demi sadarlah aku dan taholah aku bahwasanya
sarna sekali itu hanyal.ah tipuan khayalan belaka".
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Sezaman dengan Abu Yazid adalah Yahya bin Ma'az AI Razi, Bcliaupun
banyak sekali membicarakan tentang Fanaa. Tentang wajd (rindu) dan tentang
sakar, mabuk.

Pada suatu hari bcliau menulis sepucuk sural kepada sahabatnya Abu
Yazid Bustami, bahwasanya dia sudah mabuk oleh karena tcrlalu banyak
meminum khamar cirua, Maka Abu Yazid membalas: "Orang lain pun telah
meminum air demikian scpenuh lautan dan bumi, tetapi dia belum juga
merasa puas, dia masih tetap mengulurkan Jidahnya merninta tambah dan
tambah lagi".

Tentu yang beliau maksud dengan "orang lain" itu ialah dirinya scndiri.
Pokok tasaufnya ialah lanjutan juga dari tasauf Rabi'ah AI Adawiyah dulu,
yaitu cinta,

Sari cintanya ialah tunduk dan menyerah bulat kepada Allah Ketundukkan
dan penyerahan yang mernbuat jiwa senanLiasa mendorong hendak mencapai
derajat yang tinggi.

Menurut sari shufi beliau : "Kejahatan itu lidak di dunia ini", jadi beliau
sangatlah optimis. Sebab - kata beliau - hakikat yang tinggi dan Zat llahiyah
itu adalah baik semata-mata. Kejahatan tidak mungkin timbul dari Yang
Maha Baik, Cinta yang hakiki, - menurut beliau - Lidaklah akan bertarnbah
nilainya karenanya amal kebajikan dan Lidak pula karena kerenggangan.
Cinta Hakiki adalah Kepaduan Mutlak.

Selain dari dasar-dasar shufi yang telah ada, beliau tambah pula ten tang
ani Ma'rifat, ''Mengenal yang haq lebih tinggi daripada mengcnal makhluk".

Terluput daripada jalan mencari Tuhan lebih bcrbahaya dari mali :
Alfaut« asyaddu minal mauti

Karena luput ialah terputus dari yang Haq. dan mali hanya terputus
hubungan dengan scsarna makhluk.

YAHYA BIN MA'AZ

v

Kala-kala yang demikian dinamai oleh Syathathat, artinya ialah kala-kala
yang penuh khayal, yang tidak dapat dipegangi dan dikenakan hukum.
Karena orang yang berkata pada waktu itu sedang "rnabuk" (bukan mabuk
alkohol). Mabuk oleh Fanaanya, oleh Liada sadar pada diri Jagi, scbab
tenggelam dalam lautan tafakkur, Sebab uu, menurut pcnyehdikan, bcliaulah
yang mula-mula sekali menciptakan suatu isulah dalam tasauf yang bcmama
"As-sakar", artinya rnabuk. "Al-Tsyq", artinya rindu-dendam.

Shufi yang bcsar ini meninggal di tahun 261 H. (877 xn.

Kala-kala yang demikian dinamai oleh Syathathat, artinya ialah kata-kata
yang penuh khayal. yang tidak dapat dipegangi dan dikenakan hukum.
Karena -orang yang berkata pada waktu itu sedang "mabuk" (bukan mabuk
alkohOl). Mabuk oleh Fanaanya. oleh tiada sadar pada diri lagi. sebab
tenggelam dalam lautan tafakkur. Sebab itu. menurut penyelidikan. beliaulah
yang mula-:mula sekali menciptakan suatu istilah dalam tasauf yang bernama
"As~sakar". artinya mabuk. "Al-'Isyq". artinya rindu-dendam.

Shufi yang besar ini meninggal di tabun 261 H. (877 M).

v

YAHYA BIN MA'AZ

Sezaman dengan Abu yazid adalah Yahya bin Ma'az Al Razi. Beliaupun
banyak sekali membiearakan tentang Fanaa. Tentang wajd (rindu) dan ten tang
sakar. mabuk.

Pada suatu hari beliau menulis sepucuk surat kepada sahabatnya Abu
Yazid Bustami. bahwasanya dia sudah mabuk oleh karena terlalu banyak
meminum khamar cinta. Maka Abu Yazid membalas: "Orang lain pun telah
meminum air demikian sepenuh lautan dan bumi. tetapi dia belum juga
merasa puas. dia masih tetap mengulurkan lidahnya meminta tambah dan
tambah lagi".

Tentu yang beliau maksud dengan "orang lain" itu ialah dirinya sendiri.
Pokok tasaufnya ialah lanjutan juga dari tasauf Rabi'ah AI Adawiyah dulu.
yaitu cinta.

Sari cintanya ialah tunduk dan menyerah bulat kepada Allah Ketundukkan
dan penyerahan yang membuat jiwa senantiasa mendorong hendak mencapai
derajat yang tinggi.

Menurut sari shufi beliau : "Kejahatan itu tidak di dunia ini". jadi beliau
sangatlah optimis. Sebab - kata beliau - hakikat yang tinggi dan Zat llahiyah
itu adalah baik semata-mata. Kejahatan tidak mungkin timbul dari Yang

Maha Baile. Cinta yang hakiki. - menurut beliau - tidaklah akan bertambah
nilainya karenanya amal kebajikan dan tidak pula karena kerenggangan.
Cinta Hakiki adalah Kepaduan Mutlak.

Selain dari dasar-dasar shoo yang telah ada. beliau tambah pula tentang
arti Ma'rifal "Mengenal yang haq lebih tinggi daripada mengenal makhluk".

Terluput daripada jalan mencari Tuhan lebih berbahaya dari mati :
AI/autu asyaddu minal mauti.

Karena luput ia1ah terputus dari yang Haq. dan mati hanya terputus
hubungan dengan sesama makhluk.
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"Walaupun scbuah tas kccil tak belch rnerintang." kala saya sambil
bergurau. alarnat cinta anak kcpada ayah.

"Mcmang, walaupun scbuah tas kccil" kala beliau pula.

Sedikit, yaitu jangan terlalu banyak barang dan benda yang dipunyai.
Karena semuanya itu akan rnenghambat dan rnerintangi daIam perjalanan.

Kedua ialah Khalwat. Yaitu bermenung, tafakkur dan samadi seorang
diri, Tidak banyak bercampur dengan orang lain. terutama yang tidale setujuan.
Schab ban yak bcrgaul menimbulkan banyak percakapan yang tidale menurut
garis maksud. Dan kalau terpaksa bcrgaul Juga. maka duduklah dengan orang
banyak, tetapi jangan dengan mcreka. Maka banyaldah kita lihat orang-orang
shufi, yang mcskipun kita duduk bersama-sarna dia. namun dia hanya berfikir
seorang dirinya.

Kcuga ialah Al Ju'. Arunya lapar. Maksud lapar di sini ialah jangan
terlalu banyak makan. Karena hanyak makan menimbulkan malas dan
mernbuat mala mengantuk.

Keuka menelaah tentang asas pertama, yaitu sedikit. maka teringatlah
saya akan pcsan ayah saya keuka kami akan berpisah-pisah di Jakarta. Saya
akan pulang ke Sumatera, beliau akan tinggal, dan sesudah itu karni tidale
berjumpa lagi. Bcliau sedang membaca Alquran. Lalu saya ganggu : "Ayah
hanya rnernbaca saja. zikir saja!" Ialu beliau jawab dalam senyumnya : "Ini
adalah pcrsiapan' Apabila panggilan datang, kita scnantiasa sudan siap.
Jangan ada yang rnerintang kita."

AI Fautu, artinya IUpUl (mungkin juga kata-kata IUPUl uu terambil
daripada bahasa Arab itu sendiri, yang telah disesuaikan dengan lidah bangsa
kita), yaitu terputus tali-tali yang tadinya menghubungkan di antara Insan
dengan Tuhan, dan jahiJ sehingga tak lahu jalan bagaimana membuat
hubungan dengan Allah itu, Laksana orang yang ketinggalan kereta-api di
kala mesti berangkat. karena dia teriambat datang ke stasi un. Bagi beliau,
IUpUl itu lebih berbahaya daripada mati. Karena kalau mau, kita hanya
terputus dengan sesama makhluk Mungkin jadi apabila hubungan dengan
Tuhan telah ada. kematian itulah jalan yang sebahagia-bahagianya, sebab
bertemu dengan kekasih.

Yahyabin Ma'az mulai memalcai IImu Pengetahuan. di dalam menegakkan
faham tasauf. Yang kelaknya akan menjadi bahan-bahan penting bagi ahli
ahli tasauf yang datang kemudian.

Zuhud - rnenurut beliau . ditegakkan atas uga perkara penting. Pertama
ialah sedikit.

Al Fautu. artinya luput (mungkin juga kata-kata luput itu terambil
daripada bahasa Arab itusendiri, yang telah disesuaikan dengan lidah bangsa
kita), yaitu terputus tali-tali yang tadinya menghubungkandi antara Insan
dengan Tuhan, dan jahil sehingga tak tabu jalan bagaimana membuat
hubungan dengan·Allah itu. Laksana orang yang ketinggalan kereta-api di
kala mesti berangkat, karena dia terlambat d8tang ke stasiun. Bagi beliau,
luput itu lebih berbahaya daripada mati. Karena kalau mati, kita hanya
terputus dengan sesama makhluk Mungkin jadi apabila hubungan dengan
Tuhan telah ada, kematian itulah jalan yang sebahagia-bahagianya, sebab
bertemu dengan kekasih.

Yahya bin Ma'az mulai memakai DmuPengetahuan, di dalam menegakkan
faham tasauf. Yang kelaknya akan menjadi bahan-bahan penting bagi ahli-
ahli tasauf yang datang kemudian.

Zuhud - menurut beliau - ditegakkan atas tiga perkara penting. Pertama
ialah sedikit.

Sedikit. yaitu jangan terlalu banyak barang dan benda yang dipunyai.
Karena semuanya itu akan menghambat dan merintangi dalam perjalanan.

Kedua ialah Khalwat. Yaitu bermenung, tafakkur dan sarnadi seorang
diri. Tidak banyak bercampur dengan orang lain, terutarnayang tidak setujuan.
Sebab banyak bergaul menimbulkan banyak percakapan yang tidak menurut
garis maksud. Dan kalau terpaksa bergaul juga, maka duduklah dengan orang
banyak, tetapi jangan dengan mereka. Maka banyaklah kita lihat orang-orang
shufi, yang meskipun kita duduk bersama-~ma <;lia.namun dia hanya berfikir
seorang dirinya.

Ketiga ialah Al Ju'. Artmya lapar. Maksud lapar di sini ialah jangan
terlalu banyak makan. Karena hanyak makan menimbulkan malas dan
membuat mata mengantuk.

Ketika menelaah tentang asas pertarna, yaitu sedikit. maka teringatlah
saya akan pesan ayah saya ketika kami akan berpisah-pisahdi Jakarta. Saya
akan pulang ke Sumatera, beliau akan tinggal, dan sesudah itu kami tidak
berjumpa lagi. Beliau sedang membaea Alquran. Lalu saya ganggu : "Ayah
hanya membaea saja, zikir saja!" Ialu beliau jawab dalam senyumnya : "Ini
adalah persiapan! Apabila panggilan datang, kita senantiasa sudah siap.
Jangan ada yang merintang kita."

"Walaupun sebuah tas keeil tak boleh merintang." kata saya sambil
bergurau, alamat einta anak kepada ayah.

"Memang, walaupun sebuah tas kecil" kata beliau pula.
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Setiap hari beliau masuk ke dalam pasar dan dibukanya kcdainya.
Ditentukannya sekian saat buat berjual beli. Setclah itu ditcrimanya
kedatangan muridnya yang ban yak itu. Setclah sclcsai mcmberikan ajaran
ajaran kebatinan, bcliau pun menutup kedainya, Ialu mengambil wudhu' dan
sembahyang sampai crnpat ratus rakaat,

Bebcrapa orang muridnya yang bcsar-bcsar dan terkenal pula dalam alam
tasauf, sebagai Abubakar AI Aththaar, Abu Muhammad AI Jurairi, Abubakar
AI 'Athawy, rncnccritakan bagaimana indahnya beliau keuka akan mcninggal
dunia.

Beliau masih tetap mcngcrjakan shalat sun nat di samping yang fardhu,
walaupun bcliau tidak dapat bangun lagi. Melihat itu, murid-muridnya berkata
: 'Apakah aninya ini wahai Abal Kasim? Tuan guru tclah tcrlalu rnernberat
berali badan, padahal dalarn mcnghaclap maut". Lalu bcliau mcnjawab : "Di
saat seperti inilah yang amat indah mcngcrjakan ibadah."

Sctclah itu terkenal pulalah nama AI Junaid yang mcmbcla dirinya dan
tcman-temannya, jika mulut mcrcka kcrapkali tcrdorong-dorong. Kata b-liau,
dasar pcndirian sckali-kali tidaklah berbeda dari pokok syari'at, dan tidaklah
pernah niat melanggar. Tctapi cinta kepada kckasih itu kadang-kadang
rnernbuat diri rnabuk, sehingga udak sadar lagi apa yang dikatakan. Apakah
orang yang dimabuk cinta itu mesti dihukum?

Apabila kita pclajari pendirian hidup Filosof Yunani yang terkenal,
Epicurus, tentang lczat (kepuasan batin), harnpirlah bersamaan, meskipun
pcrbcdaan cara pengarnbilan. Bagi Junaid, pendcritaan, rintihan batin di
clalarn mcnuju yang dicintai itu, adalah lczat.

Inilah scorang shufi yang termasuk luar biasa. Di dalam mcnjalankan
syari'at sangatlah tcguhnya. Mcmpcrdalam kcnaikan jiwa dalarn shufiyah pun
meningkat tangga yang tinggi. Dalam pada itu tidaklah pula bcliau lupa
berusaha untuk sekedar akan dirnakan.

AI Qusyairi meriwayatkan di clalam kitabnya "Arrisalah", bahwasanya
Abu Ali AI Daqqaq, murid yang utarna dari Junaid rncnceritakan bahwa suatu
masa dilihatnya di tangan gurunya itu scuntai tasbih lalu dia bcrtanya : "Tuan
masih mernakai tasbih?" Lalu beliau mcnjawab: "Tasbih ini hanya semata alat
dalarn tangan clalam pcrjalanan mcnuju Dia. Tuhanku Yang Maha Kuasa.
Maka tidaklah Dia akan kulcnaskan".

AL JUNAID

VIVI

AL JUNAID

Setelah itu terkenal pulalah nama Al Junaid yang membela dirinya dan
teman-temannya, jika mulut mereka kerapkali terdorong-dorong. Kata bP.liau,
dasar pendirian sekali-kali tidaklah berbeda dari pokok syari'at, dan tidaklah
pernah' niat melanggar. Tetapi cinta kepada kekasih itu kadang-kadang
membuat diri mabuk, sehingga tidak sadar lagi apa yang dikatakan. Apakah
orang yang dimabuk cinta itu mesti dihukum?

Apabila kita pelajari pendirian hidup Filosof Yunani yang terkenaI,
Epicurus, tentang lezat (kepuasan batin), hampirlah bersamaan, meskipun
perbedaan cara pengambilan. Bagi Junaid, penderitaan, rintihan batin di
dalam menuju yang dicintai itu, adalah Iezat.

Inilah seorang shufi yang termasuk luar biasa. Di dalam menjalankan
syari'at sangatlah teguhnya. Memperdalam kenaikan jiwa dalam shufiyah pun
meningkat tangga yang tinggi. Dalam pada itu tidaklah pula beliau lupa
berusaha untuk sekedar akan etimakan.

Al Qusyairi meriwayatkan di dalam kitabnya "Arrisalah", bahwasanya
Abu Ali Al Daqqaq, mood yang utama dari Junaid menceritakan bahwa suatu
masa dilihatnya di tangan gurunya itu seuntai tasbih Ialu dia bertanya : "Tuan
masih memakai tasbih?" Lalu beliau menjawab: :'Tasbih ini hanya semata alat
dalam tangan dalam perjalanan menuju Dia. Tuhanku Yang Maha Kuasa.
Maka tidaldah Dia akan kuleoaskan".

Setiap hari beliau masuk ke dalam pasar dan dibukanya kedaihya.
Ditentukannya sekian saat buat berjual beli. Setelah itu diterimanya
kedatangan muridnya yang ban yak itu. Setelah selesai memberikan ajaran-
ajaran kebatinan, beliau pun menutup kedainya, lalu mengambil wudhu' dan
sembahyang sampai empat ralus rakaat.

Beberapa orang muridnya yang besar-besar dan terkenal pula dalam alam
lasauf, sebagai Abubakar Al Aththaar, Abu Muhammad Al Jurairi, Abubakar
AI 'Athawy, menceritakan bagaimana indahnya beliau ketika akan meninggal
dunia.

Beliau masih tetap mengerjakan shalat sunnat di samping yang fardhu,
..walaupun beliau tidak dapat bangun lagi. Melihat itu, mOOd-muridnya berkata
: 'Apakah artinya ini wahai Abal Kasim? Tuan guru telah terlalu memberat-
berati badan, padahal dalam menghadap maut". Lalu beliau menjawab : "Di
saat seperti inilah yang amat indah mengerjakan ibadah."
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Pada umumnya karcna perasaan di dalam jiwa tclah mulai mcningkat
naik, yang kadang-kadang amat bcrbahaya jika dinyatakan kcpada orang
umum, maka mulailah kclihatan pcngajian yang tidak diurnurnkan majclis
yang mcrncncilkan diri, yang tidak usah dicarnpun orang lain. dan jangan
disiarkan kcpada orang yang belum sanggup mcnenma. Dengan dcmikian
dapatlah mcrcka Icbih lcluasa mernpcrdalam pcngalaman jiwa itu, schingga
sekali-kali apabila sampai ke tclinga orang lain yang tidak rncngalarni,
tcrccnganglah orang karcnanya. Yang pcruing bagi mcrcka ialah rncnjclaskan,
rnenghadapi orang banyak rncnuruu ukuran kcccrdasannya, dcngan tidak
melepaskan tali hubungan yang rnulai hidup dcngan yang rncrcka cintai itu,
yaitu Tuhan Allah. Mcrcka pcgang tcguh lsi ayat yang tcrscbut di akhir Sural
Al'Ankalut:

"Dan orang-orang yang bcrjihad bl'T.\unxguh-slLII~Xuh dalam jalan Kumi.
akan Kumi bert dia petunjuk !TIenUjU jalan Kami au."

Scmcntara rnasih kuat bcrdiri. bchau bcrdin. Sctclah tak kuasa lagi,
bcliau pun duduk Tak kuasa lagi duduk, bcliau pun bcrbaring. tctatu udak
pcrnah bcrhcnti mcngcrjakan sernbahyang.

Muhammad AI Jurairi berkata : "Han wafat bcliau uu. adalah han Jum'at.
Pagi-pagi saya datang. sava dapati bcliau scdang mcrnbaca Alquran Lalu
saya bcrkata : "Kasiharulah diri tuan, tuan sudah tcrlalu payah". Lalu bcliau
jawah : "S iapakah yang lcbih paruas dan pada aku bcrbuat begin! di saat yang
sepcru aku hadapi ini. Padahal shafat hidupku sudah hcndak ditutup?" Kata
AI 'Athawy : "Tidaklah bcrhcnti bcliau dalarn sakit itu di antara scrnbahyang
dcngan rncmbaca Alquran. Bila tclah tarnrnat bcliau ulang kcmbali.
Dcmikianlah seterusnya, schingga tatkala dia mcnarik nafas pcnghabisan,
telah dioacanya 70 ayat dan Surat AI Baqarah".

Bcliau rncninggal di tahun '2Y7 H. (YIO \1).

Sctcngah dari xata tuntutan yang bchau tinggalkan ralah, ibadat dalam
perasaan orang 'Arifin adalah laksana rnahkota di kcpala raja-raja.

Dan katanya : "Scgala jalan tcrtutup di muka kita, kccuali hila duuruu
jalan yang diunggalkan Rasul'',

Ditanyai orang bcliau : "Apakah alarnat Irnan? Bcliau mcnjawah ..Aiama:
Iman ialah taat patuh kcpada yang dipcrcayai, bcrarnal mcnurut ridha dar
cinta-Nya, dan tinggalkan yang lain yang akan merintang dan rncngharnbat.'

Sczarnan juga dengan beliau Ali bin Al Muwoffaq. yang mcninggal tahur
265 H (87Y M). Dcmikian Abu Saleh llindun Al Qashshar, yang mcninggai
di tahun 271 H (887 M).

Sementara masih kuat berdiri. beliau berdiri. Setelah tak kuasa lagi.
beliau pun duduk. Tak kuasa lagi duduk. beliau pun berbaring. tetapi tidak
pemah berhenti mengerjakan sembahyang.

Muhammad Al Jurairi berkata : "Hari wafat beliau itu, adalah hari Jum'at.
Pagi-pagi saya datang. saya dapati beliau sedang membaca' Alquran. Lalu
saya berkata : "Kasihanilah diri tuan. tuan sudah terlalu payah". Lalu belialr
jawab : "Siapakah yang lebih pantas dari pada aku berbuat begini di saat yang
seperti aku hadapi ini. Padahal shafat hidupku sudah hendak ditutup?" Kata
Al 'Athawy : ''Tidaklah berhenti beliau dalam sakit itu di antara sembahyang
dengan membaca Alquran. Bila telah tam mat beliau ulang kembali.
Demikianlah seterusnya. sehingga tatkala dia menarik nafas penghabisan,
telah dibacanya 70 ayat dari Surat Al Baqarah".

Beliau meninggal di Lahun 297 H. (910 M).
Setengah dari kata tuntutan yang beliau tinggalkan ialah. ibadat dalam

perasaan orang 'Arifin adalah laksana mahkota eli kepala raja-raja.
Dan katanya : "Segala jalan tertutup di muka kita. kecuali bila dituruti

jalan yang ditinggalkan Rasul".
Ditanyai orang beliau: "Apakah alamat Iman? Beliau menjawab "Alamal

Iman ialah taat patuh kepada yang dipercayai. beramal menurut ridha dan
cinta-Nya. dan tinggalkan yang lain yang akan merintang dan menghambat.'

Sezaman juga dengan beliau Ali bin Al Muwaffaq, yang meninggal tahun
265 H (879 M). Demikian Abu Saleh Hindun Al Qashshar, yang meninggal
di Lahun 271 H (887 M).

Pada umumnya karena perasaan di dalam jiwa telah mulai meningkat
naik. yang kadang-kadang amat berbahaya jika dinyatakan kepada orang
umum. maka mulailah kelihatan pengajian yang tidak diumumkan. majelis
yang memencilkan diri, yang tidak usah dicampuri orang lain. dan jangan
disiarkan kepada orang yang belurn sanggup menerima. Dengan demikian
dapatlah mereka lebih leluaSfl memperdalam pengalaman jiwa itu, sehingga
sekali-kali apabila sampai ke telinga orang lain yang tidak mengalami,
tercenganglah orang karenanya. Yang penting bagi mereka ialah menjelaskan.
menghadapi orang banyak menuruti ukuran kecerdasannya. dengan tidak
melepaskan tali hubungan yang mulai hidup dengan yang mereka cintai itu.
yaitu Tuhan Allah. Mereka pegang teguh isi ayat yang tersebut di akhir Surat
Al'AnkaJJut:

"Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh dalamjalan Kami,
akan Kami beri dia petunjuk menuju jalan Kami itu."

***
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Tidaklah dapat oilupakan seorang pcnyambung usaha AI-Junaid yang
unggal di Bagdad sarnpai kcpada penengahan Abad keernpat. yaitu Abu
Bakar SJlhli. Bcliau rncninggal di tahun 334 H (946 M). Bchau ini adalah
scorang yang tidak pemah mcngcluh menghadapi hidup. Seorang Shufi yang
gcmbira. Tcrhadap kepada manusia di dalam pcrgaulan hidup di dunia yang
banyak upu-daya dan kccurangan uu, bcliau berkata : "lliduplah seperti
oohon kayu yang lebat hunhnya,tulIlhuh di tept jalan. Dilempar orang dUJ
dengan batu, lalu dibalasnya dengan buah".

Tcntang rna'rifat bcliau berkata : "Orang yang arif tidaklah menunjulckan
alamat. Orang yang benar-benar bercinta tidaklah banyak mengeluh. Seorang
hamba terhadap Tuhannya tidaklah ban yak da'wa, orang yang tengah
ketakutan tidaklah merasa senang diam. Dan seorang pun tidak ada yang
dapat lari dan mcngelak dari jalan menuju Allah!"

Bcliau sezarnan pula dcngan Abu Muhammad Abdullah al-Murta'asy,
yang scnanuasa gcrnctar (muna'asy) dirinya jika mcndengar ayat Tuhan
dibacakan orang. Bcliau ini mcninggal di Bagdad di tahun 328 H (939 M).
Al-Khuldi. mcninggal tahun 348 H. (992 M) .

ABU BAKAR SYIBLI

VII

Habis abad kctiga masuklah abad keernpat. Surri Shukti dan rnurid
rnuridnya yang sclarna ini berpusat di Bagdad telah rnenyiarkan ajaran tasauf
ke scluruh ncgcri-ncgcri Islam yang lain.

Musa Al-Anshary membawa ke Kharasan tanah Persia, dan bcliau
rncnir.ggal di Persia di tahun 320 H. (932 M).

Abu Ail Ahmad bin Muhammad Al-Ruzbari, membawanya kt' Mcsir, dan
hcliau meninggal di sana di rahun 322 H. (934 M).

Abu "LaidAl-Adamy, mcmbawanya ke Jazirat Arab. Bcliau mcninggal di
tahun 341 H. (952 M). Bcliau ini pcmah bcrguru kepada AI-Junaid.

Di Naisabur di dirikan pula olch Abu 'Ali Muhammad bin Abdulwahhad
Al-Saqafi yang mcninggal di tahun 328 H. (939 M). Dan di akhir Abad
kccrnpat itu adalah kota Syiraaz tcrkcnal pusat pcrkcmbangan Tasauf.
Terkcnallah di sana Shufi yang bcsar Asy-Syirati.

Habis abad ketiga rnasuklah abad keernpat. Surri Shukti dan rnurid-
muridnya yang selama ini berpusat di Bagdad telah rnenyiarkan ajaran tasauf
ke seluruh negeri-negeri Islam yang lain.

Musa Al-Anshary rnernbawa ke Kharasan tanah Persia, dan beliau
meninggal di Persia di tahun 320 H. (932 M).

Abu Ali Ahmad bin Muhammad Al-Ruzbari, rnernbawanya ke Mesir, dan
beliau rneninggal di sana di tahun 322 H. (934 M).

Abu Zaid AI-Adamy, rnernbawanya ke Jazirat Arab. BeHau rneninggal di
tabun 341 H. (952 M). Beliau ini pemah berguru kepada AI-Junaid.

Di Naisabur di dirikan pula oleh Abu 'Ali Muhammad bin Abdulwahhad
Al-Saqafi yang rneninggal di tahun 328 H. (939 M). Dan di akhir Abad
keempat itu adalah kota Syiraaz terkenal pusat perkernbangan Tasauf.
Terkenallah di sana Shufi yang besar Asy-Syirazi.

vu

ABU BAKAR SYIBLI

Tidaklah dapat oilupakan seorang penyambung usaha AI-Junaid yang
tinggal di Bagdad sampai kepada pertengahan Abad keernpat, yaitu Abu
Bakar Syibli. Beliau rneninggal di tahun 334 H. (946 M). BeHau ini adalah
seorang yang tidak pemah rnengeluh rnenghadapi hidup. Seorang Shufi yang
gernbira. Terhadap kepada rnanusia di dalam pergaulan hidup di dunia yang
banyak tipu-daya dan kecurangan itu, beliau berkata : "Hiduplah seperti
Dohon kayu yang lebat buahnya, tumhuh di tepi jalan. Dilempar orang dia
dengan batu. lalu dibalasnya dengan buah".

Tentang rna'rifat beliau berkata : "Orang yang arif tidakiah rnenunjukkan
alarnat.Orang yang benar-benar bercinta tidaklah.panyak mengeluh. Seorang
harnba terhadap Tuhannya tidaklah banyak da'wa, orang yang tengah
ketakutan tidaklah rnerasa senang diam. Dan seorang pun tidak ada yang
dapat lari dan rnengelak dari jalan rnenuju Allah!"

Beliau sezaman pula dengan Abu Muhammad Abdullah al-Murta'asy,
yang senantiasa gernetar (rnurta'asy) dirinya jika rnendengar ayat Tuhan
dibacakan orang. BeHau ini rneninggal di Bagdad di tahun 328 H (939 M).
Al-Khuldi, meninggal tahun 348 H. (992 M).

"'**
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Syari'at artinya ialah undang-undang atau garis-garis yang telah
ditentukan. Terrnasuk Itedalamnya hukurn-hukurn halal dan haram, yang
tersuruh dan yang terlarang, yang sun nat dan yang rnakruh. Tcrmasuk di
dalamnya segala amalan yang lain; shalat, puasa, zakat dan haji dan bcrjihat
(bcrperang) pada jalan Allah, mcnuntut ilmu lain-lain. Scgala pcrbuatan yang
dilterjakan oleh seorang Islam, tidaklah keluar dari garis suatu hukurn,
sclturang-kurangnya yang mubah, artinya yang dibolchkan mcngcrjakan.

Malca rneluaslah syari'at itu rncngcnai scgcnap mala pcrjuangan hidup,
mcnurut garis syari'at itu mcngcnai scgcnap mala perjuangan hidup, mcnurut
garis syari'at yang telah ditinggalkan contoh teladannya olch Nah: Muhammad
Saw scndiri. Amal syari'at itu dlhaginya kcpada dua bagian, yauu Ta'bbudi

1_ Syari'at

Pada masa itu pula mulai dijclaskan IImu Balin dan IImu Lahir itu
Itepada empat bagian yang tcrkcnal, yaitu : Syari'at, Thariqat, Hakikat dan
Ma'rifaL

SYARI'AT THARIQAT. IIAKIKAT DAN MA'RIFAT

VIII

Munculnya Thariqat
Pada penghabisan abad ketiga dan permulaan abad keernpat itulah

mereka mulai rnerasa perlu mencruukantbariqat-tariqat, yaitu system pclajaran
yang dnenma oleh murid dari gurunya.

Mereka adakan diternpat yang terpcncil. Murid-murid mcncmpuh
perjalanan iUJ dengan pimpinan guru, dengan gclar Syckh (ketua) atau
Mursyid (penunjuk jalan), Karena guru ladi telah mencobalcan bcbcrapa
tatacara dan kaifiat, malca bcrhasillah dia lantaran kaifiat itu. Bcnambahlah
tinggi tingkat jiwanya, Lalu ditentukannya, misalnya bacaan zikir sckian,
wirid sekian dan rnasing-rnasing guru atau tharikat mcmpunyai sistcrn scndiri
sendiri,

Di masa itulah timbul thariqat "Thaifunyah" istilah Baratnya
"Thaifurisme"). Dibangsalcan kcpada Thaifur (Ab: Yazid Bustarni),

Assuktiyah dibangsakan kcpada Surri Sunti.
Khazzariyah, dibangsalcan kcpada Abi Sa'id Al-khazzaar
Nurriyyah, dibangsalcan kcpada Abu Husain An-Nuri.
Mulamativah, dibangsakan kcpada Harncun Al-Waxhshar.

Munculnya Thariqat
Pada penghabisan abad ketiga dan permulaan abad keempat itulah

mereka mulai merasa perlu menentukanthariqat·tariqat, yaitu system pelajaran
yang diterima oleh mood dari gurunya.

Mereka adakan ditempat yang terpencil. Murid-murid menempuh
perjalanan itu dengan pimpinan guru, dengan gelar Syekh (ketua) atau
Mursyid (penunjuk jalan). Karena guru tadi telah mencobakan beberapa
tataeara dan kaifJat, maka berhasillah dia lantaran kaifmt itu. Bertambahlah
tinggi tingkat jiwanya. Lalu ditentukannya, misalnya bacaan 7.ikir sekian.
wirid sekian dan masing-masing guru atau tharikat mempunyai sistem sendiri-
sendiri.·

Oi masa itulah timbul tooriqat "Thaifuriyah" (istilah Baratnya
''ThaifOOsme"). Oibangsakan kepada Thaifur (Abj Yazid Bustarni).

Assuktiyah dibangsakan kepada Surri Suhti.
Khazzariyah. dibangsakan kepada Abi Sa'id Al-khazzaar.
Nurriyyah. dibangsakan kepada Abu Husain An-Nuri.-
Mulamatiyah. dibangsakan kepada Hamdun AI-Washshar.

VllI

SYARI'AT THARIQAT, HAKIKAT DAN MA'RIFAT

Pada masa itu pula mulai dijelaskan I1mu Batin dan I1mu Lahir itu
kepada empat bagian yang terkenal. yaitu : Syari'at. Thariqai. Hakikat dan
Ma'rifal

1. Syari'at

Syari'at artinya ialah undang-undang atau garis-garis yang telah
ditentukan. Termasuk kedalamnya hukum-hukum halal dan haram, yang
tersuruh dan yang terlarang, yang sunnat dan yang makruh. Termasuk di
dalamnya segala amalan yang lain; shalat, puasa, zakat dan haji dan berjihat
(berperang) pada jalan Allah, menuntut ilmu lain-lain. Segala perbuatan yang
dikerjakan oleh seorang Islam, tidaklah keluar dari garis suatu hukum.
sekurang-kurangnya yang mubah, artinya yang dibolehkan mengerjakan.

Maka meluaslah syari'at itu mengenai segenap mata perjuangari hidup,
menurut garis syari'at itu mengenai segenap mata perjuangan hidup, menurut
garis syari'at yang telah ditinggalkan contoh teladannya oleh Nabi Muhammarl
Saw sendiri. Amal syari'at itu dibaginya kepada dua bagian, yaitu Ta'bbudi
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Apa yang duuju dcngan mcngcrjakan syari'at? Apakah ibadat itu hanya
scmata-mata ibadat? Siapa yang discmbah? Siapa yang dituju? tak lain ialah,
kcridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan yang kita cintai. Maka di
antara makhluk dengan khalik uu adalah perjalanan hidup, adalah yang harus
k ita icmpuh. Inilah yang dikatakan Tharikat, (Jalan). Dan ikhtiar kita
mcncrnpuh plan ItU dinamai Suluk.

Ja(1I 'xyari'at yang kita kcrjakan itu haruslah di atas jalan tcrtentu.
Sl'hingga udak tcrkcncong dan tcrscsat dari tujuan yang akan diternpuh. yaitu
Allah.

Di sini kita mulai rncrnasuki Ilrnu Balin tadi. Dan disinilah diaturnya
bcbcrapa syarut-syarat perjalanan yang harus dipenuhi.

Bcbcrapa kahmat yang tcrmasuk dalam hngkungan Tharikat. Misalnya :
1. lkhlas, yaitu yang suci rnurni. Ibarat cmas tulcn, tidak bercampur de ngau

logam lain dan udak pula saduran atau cmas lancung.
II. Muruqabuh, artinya scnantiasa rncnginup dan rncngintai dari dckat, apa

apa kcmcsuan yang harus dilakukan mcnuju Tuhan tadi.
III .Hllhasa/lah, arunya mcrnpcrhitungkan kcadaan diri scndiri supaya

mcndcngar kclayakan mcnjadi Murid (pcnuntut). Dihitung apa kelalaian,
apa kckurangan. Schingga dcngan dernikian bertambah naiklah diri itu
dan satu tingkat ke lain tingkat yang lcbih tinggi. Mcncmpuh tingkat itu
dixcbut M'J'IW7Ul(.

IV. 1 .narn«! artinya melcpaskan scgala ikatan apa juapun yang akan
mcnntangt diri dalarn mcnuju jalan itu, Misalnya kerncgahan. hawa

2. Thariqat

dan Ta'aqquli. 'r' ang Ta'abbudi artinya yang bcrsifat ibadat scmata-rnata.
Misalnya sernbahyang Zhuhur cmpat raka'at, Wuquf di Arafah, mclcmpar
Jumrah (II Mina dan lain-lain. Atau mcngapa bulan Ramadhan dipilih mcnjadi
bulan hULItpuasa scrcruak. Scmuanya itu termasuklah kcpada ta'abbudi, yang
wajib dikcrjakan dan udak balch diubah-ubah, dan tidak berkchcndak kcpada
pcnanyaan-pertanyaan apa, yang mcnjadi, scbabnya, kenapa sckian, apa
sebabnya mclcrnpar dan lain-lain. Karcna seuap agarna sudahlah mcmpunyai
rukun scndiri-scndiri.

Inilah yang termasuk "dogma", yaitu kepercayaan beragama. Segala
agama dan scgala faham di dunia mcmpunyai bagian yang dogmatis.

Yang Ta'aqquli ialah yang dapat ditimbang dengan akal, Yang dapat
difikirkan. Oi sinilah bcrcdarnya sebab sabab dan musabab.

llIat dan Hukurn. Maka bcrkcmbanglah agama itu di bagian Ta'aqquli
mcnurut pcrkcmbangan rnaxa dan tcmpat.

dan Ta'aqquli. )'ang Ta'abbudi artinya yang bersifat ibadat semata-mata.
MisaInya sembahyang Zhuhur empat raka'at, Wuquf di Arafah, melempar
lumrah di Mina dan lain-lain. Atau mengapa bulan Ramadhan dipilih menjadi
bulan buat puasa serentak. Semuanya itu termasuklah kepada ta'abbudi, yang
wajib dikerjakan dan tidale boleh diubah-ubah, dan tidale berkehendale kepada
pertanyaan-pertanyaan apa, yang menjadi, sebabnya, kemlpa sekian, apa
sebabnya melempar dan lain-lain. Karena setiap agama sudahlah mempunyai
rukun sendiri-sendiri.

Inilah yang termasuk "dogma", yaitu kepercayaan beragama. Segala
agama dan segala faham di dunia mempunyai bagian yang dogmatis.

Yang Ta'aqquli ialah yang dapat ditimbang dengan akal. Yang dapat
difikirkan. Di sinilah beredamya sebab sabab dan musabab.

Illat dan Hukum. Maka berkembanglah agama itu di bagian Ta'aqquli
menurut perkembangan masa dan tempat.

2. Thariqat

Apa yang dituju dengan mengerjakan syari'at? Apakah ibadat itu hanya
semata-mata ibadat? Siapa yang disembah? Siapa yang dituju? tak lain ialah,
keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan yang kita cintai. Maka di
antara makhluk dengan khalik itu adalah perjalanan hidup, adalah yang hams
kita tempuh. lnilah yang dikatakan Tharikat (Jalan). Dan ikhtiar kita
menempuh jalan itu dinamai Suluk.

Jadi 'syari'at yang kita kerjakan itu haruslah di atas jalan tertentu.
Sehingga tidak terkencong dan tersesat dari tujuan yang akan ditempuh, yaitu
Allah.

Di sini kita mulai memasuki Ilmu Batin tadi. Dan disinilah cfiatumya
beberapa syarat-syarat perjalanan yang harus dipenuhi.

BebeJ:apa kalimat yang termasuk dalam lingkungan Tharikat Misalnya :
I. Ikhlas. yaitu yang suci mumi. Ibarat emas tulen, tidale bercampurdengan

logam lain dan tidak pula saduran atau emas lancung.
II. Muraqabah, artinya senantiasa mengintip dan mengintai dati dekat, apa-

apa kemestian yang harus dilakukan menuju Tuhan tadi.
III. MUhasabah, artinya memperhitungkan keadaan diri sendiri supaya

mendengar kelayakan menjadi Murid (penuntut). Dihitung apa kelalaian,
apa kekurangan. Sehingga dengan demikian bertambah naiklah diri itu
dari satu tingkat ke lain tingkat yang lebih tinggi. Menempuh tingkat itu
disebut Maqamat.

IV. Tajarrud artinya melepaskan segala ikatan apa juapun yang akan
merintangi diri dalam menuju jalan itu. Misalnya kemegahan, hawa
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Hakikat, yaitu kebcnaran sejau dan mutJak. Yang mcrupakan ujung
segala pcrjalanan, bagairnanapun jauhnya. Akhir dan scgala langkah. tujuan
segala jalan (Thariqat). Untuk-Nya-Iah syari'at dan undang-undang.

Di dalarn pcrjalanan mcnuju Hakikat 1IU. orang memulai dari dalam
dirinya scndiri. Untuk mengenal Tuhan. kenallah din. Perjalanan itu dimulai
dari dalam dan ke dalam. Schingga serba Alam dcngan keindahan dan
keganjilannya. hanyalah untuk jadi saksi pencari din.

Di sini terjadilah cara yang didapat oleh ahli Suluk (ahli perjalanan).
Setengahnya karcna sangat asyiknya, dirasainyalah bahwa dirinya tak ada.
Yang ada hanya yang ada. Yang ada ialah yang Awal, tidak ada pcrmulaan
dan akhir tidak ada kcsud.ihan Adapun diri sendiri dan Alam scluruhnya

3. Hakikat

Karena cinta dan nndu-dendamlah pada hakikatnya yang mcndorong
manusia buat melangkah dan pula yang rnenarik, laksana tarikan bcsi-bcrani
buat mcnambah debt di antara 'Asyik dengan Ma'syuknya. Dan dcngan
Habb atau 'isyq itulah scluruh alam ini dijadilcan dan dicipta.

Nama Tuhan itu ialah Rahman dan Rahim (Wclas dan Asih). Maka
narnpaklah paduan cirua itu melipuu seluruh alamo Langit merindui bumi.
Matahari merindui bulan. lautan mcrindui daratan. Dan pertalian scluruh
planet dan bintang-bintang. adalah pcrtalian rindu dcndam dan cinta. Itulah
sebabnya maka tidak tcrjadi pcrbcruuran. Perhaukanlah air mengalir dari
puncak bukit, rncngcnai tanah-tanah yang tandus, schingga menghidupkan
yang telah mall. Air uu mcngahr tcrus sarnpai ke laut. Dalam lautan luas itu
berkumpullah dia kcmbah, mcnjadi hujan, tur un kernbah kc bumi.
Menyuburlcan bumi yang haus akan siraman.

Maka tiap-tiap guru mcncari dan rncndapat jalan. Bahkan scbanyak nafas
orang pun tcrscdialah jalm IIIl

nafsu duma. pangkat, kcdudukan. Menurut fatwa sctcngah rncrcka :
"Cinuulah yang memberi ru'mat , dim janganlah dicintat nikmat yang
diberikan". Alau "Lekatkanlah hall tempat sing gah"

V, 'lsvq, rindu. Mala rnakhluk dinarnai 'Asyiq. Dan Khalik dinarnainya
Ma'syuq. Sebagaimana fatwa yang tclah pcmah kudcngar dari Ayah dan
Guruku almarhum Dr. Haji Abdul Karlin Amrullah . "Rinduilah 1 "han.
melebihi rindumu kcpad.: segala kekasih. Sebab kr]..ll.llh vang lain akan
kitu ting galkan lllau menmg galkan kita Tetapi Juhan sebagat kckasih.
[)iIJ ·/tJII yan/? akun kilo IUJU

VI. ll ubb, artinya Cinta

nafsu dunia, pangkat, kedudukan. Menurut fatwa setengah mereka :
"Cinlailah yang memberi ni'mal. dan janganlah dicintai nikmal yang
diberikan". Alau "Lekalkanlah hali tempal singgah".

V. 1syq, rindu. Maka makhluk dinamai 'Asyiq. Dan Khalik dinamainya
Ma'syuq. Sebagaimana fatwa yang telah pemah kudengar dari Ayah dan
Guruku almarhum Dr. Haji Abdul Karim Amrullah : "Rinduilah Tuhan.
melebihi rindumu kepada segala kekasih. Sebab kekasih yang lain akan
~ila linggalkan alau meninggalkan kila. Telapi Tuhan sebagai kekasih.
Dia-Iah yang akan kila lujU."

VI. Hubb. artinya Cinta

Karena cinta dan rindu-dendamlah pada hakikatnya yang mendorong
manusia buat melangkah dan pula yang menarik, laksana tarikan besi-berani
buat menambah dekat di antara 'Asyik dengan Ma'syuknya. Dan dengan
Habb atau 'isyq itulah seluruh alam ini dijadikan dan dicipta.

Nama Tuhan itu ialah Rahman dan Rahim (WeIas dan Asih). Maka
nampaklah paduan cinta itu meliputi seluruh alamo Langit merindui bumi.
Matahari merindui bulan, lautan merindui daratan. Dan pertalian seluruh
planet dan bintang-bintang, adalah pertalian rindu dendam dan cinta. Itulah
sebabnya maka tidak terjadi perbenturan. Perhatikanlah air mengalir dari
puncak bukit, mengenai tanah-tanah yang tandus, sehingga menghidupkan
yang telah mati. Air itu mengalir terns sampai ke laut. Dalam lautan luas itu
berkumpullah dia kembali, menjadi hujan, turun kern bali ke bumi.
Menyuburkan bumi yang haus akan siraman.

Maka tiap-tiap guru mencari dan mendapat jalan. Bahkan sebanyak nafas
orang pun tersedialah jalan itu.

3. Hakikat

Hakikat. yaitu kebenaran sejati dan mutlak. Yang merupakan ujung
segala perjalanan, bagaimanapun jauhnya. Akhir dari segala langkah, tujuan
segala jalan (Thariqat). Untuk-Nya-lah syari'at dan undang-undang.

Di dalam perjalanan menuju Hakikat itu, orang memulai dari dalam
dirinya sendiri. Untuk mengenal Tuhan, kenallah diri. Perjalanan itu dimulai
dari dalam dan ke dalam. Sehingga serba Alam dengan keindahan dan
keganjilannya, hanyalah untUIejadi saksi pencari diri.

Di sini terjadilah cara yang didapat oleh ahli Suluk (ahli perjalanan).
Setengahnya karena sangat asyiknya, dirasainyalah bahwa dirinya tak ada .

. Yang ada hanya yang ada. Yang ada ialah yang Awal, tidak ada permulaan
dan akhir tidak ada kesudahan. Adapun diri sendiri dan Alam seluruhnya
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Ma'rifat arunya ialah ujung perjalanan dan llrnu Pengetahuan. Ilmu ialah
usaha mengctahui kcadaan suatu barang, tctapi rna'rifat menanyakan sebabnya
jan nilainya. Misalnya kata Ilmu, dua kali dua sarna dengan ernpat, Maka
ma'rifat tidak hendak mencukupkan pcrjaJanan sehingga itu saja. Dia masih
bertanya : "Mengapa jadi empat, dan siapa yang rncnjadikan empat?".

Orang yang mempunyai rna'r if'at dinarnai 'Arif. Kurnpulan
pcngctahuannya tentang Syari'at. dcngan kcscdiaannya mencmpuh jalan
(Thariqat) dan mencapainya akan Hakikat, scmuanya itulah yang Ma'rifat.
Jadi Ma'rifat adalah kumpulan I1mu Pengetahuan, perasaan, pengalaman,
amal dan ibadat. Kumpulan dari llrnu, Filsafat dan Agama, Kumpulan dari
Manthik (Logika), Keindahan (Aestetika) dan Cinta.

4. Ma'r'ifat

udaklah ada. Scbab awalnya 'adam (udak ada .ian .ikh.mya fanaa (Ienyap).
Apabila Thariqar 1111 tclah dijalaru dcngan scgcnap kesungguhan, dan

scua mcrncgang segala syarat rukunnya, akhirnya tcntu bertcmulah dengan
Hakikat. Mulanya tercapailah kasyaf, yauu terbuka rahasia yang senanuasa
rncnyclubungi dl antara kua dcngan Dia, Terhindarlah Hijah, yaitu dinding.
Dinding tcbal yang rncmisahkan di antara kita dengan Dia, adalah hawa
nafsu dan kcbcndaan ini. Itulah gunanya Tajarud, melepaskan segala ikatan
atas diri. Apabila rohani tclah mencapai kcsernpurnaannya, takluklah jasmani
kcpada kehcndak rohani. Pada waktu uu tidak ada sakit lagi, tidak ada miskin
lagi. Bahkan maul pun sangkar kecil kepada kebcbasan luas, mcncari kekasih.
Dan rncrcka katakan : "Mall adalah alarnat C1I1ta ~all.l! sejati".

Di sini pcrsirnpangan pcndirian rncrcka. Sctengahnya berpcndirian Hulul,
yauu tirnbul Kcsatuan di antara asyik dcngan ma'syuk. Sehingga Aku adalah
Dia, dan Dia adakan Aku, Dan "Ana'l-Haq" (Akulah Kcbenaran itu).

Di sinilah timbulnya pcrtingkahan yang amat hebat di antara Ulama
Fiqhi dengan Ulama Shufi. Nanu akan kita terangkan panjang lebar teruang
pl'I,-;rli"ihal1 itu.

Tcntu saja ada yang rucnolak kerns. dan ada pula yang rnembela. Yang
rnenolak, karcna faharn ini telah mcnyalahi pnnsip agarna, bahwasanya
Tuhan dan makhluk tidaklah satu. Tuhan Yang Menjadikan, rnakhluk yang
dijadikan. Tetapi ada yang mcmbela. Katanya orang telan dirnahuk cinta dan
rindu, diliputi olch pera saan-perasaan yang lcbih daripada yang dapat
difikirkan dcngan fiqhi.

Maka datanglah faham mcngetahui, yaitu llulul, udak rnungkin. Yang
mungkin hanyalah Iuishal yaitu perhubungan antara Aku dan Dia. Aku
mal hluk dan Dia khalik. Zat-Nya lain dan zatku bukan zat-Nya,

tidaklah ada. Sehab awalnya 'adam (tidak ada danakhimya fanaa (lenyap).
Apabila Thariqat itu telah dijalani dengan segenap kesungguhan, dan

setia memegang segala syarat rukunnya, akhimya tentu bertemulah dengan
Hakikat. Mulanya tercapailah kasyaf, yaitu terbuka rahasia yang senantiasa
menyelubungi di antara kita dengan Dia. Terhindarlah Hijab, yaitu dinding.
Dinding tebal yang memisahkan di antara kita dengan Dia. adalah hawa-
nafsu dan kebendaan ini. Itulah gunanya Tajarud, melepaskan segala ikatan
atas diri. Apabila rohani telah mencapai kesempumaannya, takluklah jasmani
kepada kehendak rohani. Pada waktu itu tidak ada sakit lagi, tidale ada miskin
lagi. Bahkan maut pun sangkar kecil kepada kebebasan luas, mencari kekasih.
Dan mereka katakan : "Mati adalah alamat cinta yang sejati".

Di sini persimpangan pendirian mereka. Setengahnya berpendirian Hulul,
yaitu timbul Kesatuan di antara asyik dengan ma'syuk. Sehingga Aku adalah
Dia, dan Dia adakan Aku. Dan "Ana'l-Haq" (Akulah Kebenaran itu).

Di sinilah timbulnya pertingkahan yang amat hebat di antara Ulama
Fiqhi dengan Ulama Shufi. Nanti akan kita terangkan pariJang lebar tentang
perselisiban itu.

Tentu saja ada yang menolak keras, dan ada pula yang membela. Yang
menolak, karena faham ini telah menyalahi prinsip agama, bahwasanya
Tuhan dan makhluk tidaklah satu. Tuhan Yang Menjadikan, makhluk yang
dijadikan. Tetapi ada yang membela. Katanya orang telah dimahuk cinta dan
rindu, diliputi oleh perasaan-perac:aan yang lebih daripada yang dapal
difikirkan dengan fiqhi.

Maka datanglah faham mengetahui, yaitu Hulul, .tidale munglcin. Yang
mungkin hanyalah Ittishal yaitu perhubungan antara Aku dan Dia. Aku
mal-:hluk dan Dia khalik. Zat-Nya lain dan zatku bukan zat-Nya.

4. Ma'rifat

Ma'rifat artinya ialah ujung perjalanan dari IImu Pengetahuan. IImu ialah
usaha mengetahui keadaan suatu barang, tetapi ma'rifat menanyakan sebabnya
dan nilainya. Misalnya kata Dmu, dua kali dua sarna dengan empat. Maka
ma'rifat tidak hendak mencukupkan perjalanan sehingga itu saja. Dia masih
bertanya: "Mengapa jadi empat, dan siapa yang menjadikan empat?".

Orang yang mempunyai ma'rifat dinamai 'Arif. Kumpulan
pengetahuannya tentang Syari'at, dengan kesediaannya menempuh jalan
(111ariqat) dan mencapainya akan Hakikat, semuanya itulah yang Ma'rifat.
Jarli Ma'rifat adalah kumpulan IImu Pengetahuan, perasaan, pengalaman,
amal dan ibadat. Kumpulan dari Ilmu, Filsafat dan Agama Kumpulan dari
Manthik (Logika), Keindahan (Aestetika) dan Cinta.

103



Apabila tclah dijalani pcrjalanan itu, seimbang di antara syari'at lahir
dcngan kchaunan, dalam jalan tcrtentu menuju rnaksud tertcntu tadi, banyaklah
alan bcrtcrnu pc.iglihatan bathin dan pcmandangan serta pengalaman hingga
tercapai lnsan Kamil, manusia Scmpuma. Orang ini bertambah dekat kepada
Tuhan, Tuhan rncnjadi rnatanya untuk rnclihat, tclinganya untuk mcndengar.
Dia pun mcnjadilah wali lcbih unggi daripada manusia biasa. Dapatlah dia
mclaksanakan pckerjaan-pckcrjaan bcsar karcna jiwanya yang bcsar berkat
Izin Allah.

Kala Ahli shufi : "Scorang Nabi diberi anugerah lrhash, sanggup
mclaksanakan pekcrjaan luar biasa, karena akan mcnghadapi pckcrjaan luar
biasa. 8agi Rasul-Rasul dibcrikan Mu'jizat, Musa dapat mcmbclah laut, Isa
dapat mcnghidupkan orang mali. Muhammad dapat mengalahkan kefasihan
lidah rnanusia dengan wahyu, dan dapat mengalirkan air dari ujung jan
jarinya untuk mcmbcri minum bcribu-ribu orang yang kehausan. Adapun
Wali- Wali it.r dibcri pula karamah (kcramat). Aninya tingkat kemuliaan
istimcwa. Mcnurut Sabda Tuhan : "Sesungguhnya Waliullah itu tidaklah
pcrnah merasa takut dan tidak pcmah mcrasa dukacita".

Wahullah itu-kata mcrcka-dapat bcrhubungan dengan alam ghaib yang
lain, dcngan dunia rohani, dcngan malaikat dan dengan jin.

Scrnua pcngalaman-pengalaman ini telah mulai tumbuh dalam zaman
pcrkcmbangan shufi di abad keuga dan keempat.

Sckarang timbul pcrtanyaan : "Apakah mcmang ada Waliullah itu?
'Tcntu'"
Bcnambah bcsar jiwa rnanusia, bcrtarnbah dalarn dia mcmasuki alam

kcrohanian, bcrtambahlah baginya rahasia yang tidak akan dapat dicapai
olch ()rang lain yang hanya dirintang dan dibirnbing oleh soal-soal kcbcndaan.
DI dalam Alquran ada satu anjuran rncngcrjakan shalat Tahajjud. Yaitu
bangun tengah malam dari cnak tidur dan diwaktu orang lain scdang
nycnyaknya. Maka hening scpilah alam sckeliling, dan dapatJah scscorang
rncngurnpulkan ingatannya kcpada Tuhan Semesta.

"Dan di tengah malam sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepada-Nya
dalam malam yang panjang, karcna Kami akan rnernikulkan kepadamu kata
kata yang bcrat".

Dalam ayat yang lain : "Dan sernoga Tuhan akan rncnganugerahkan
kcpadamu kcdudukan yang terpuji".

Kalau ditilik dari segi ilmu alarn tcntang pcngaruh Ether lcbih dekat hal
ini kcpada pcncrimaan kita bahwa ether di waktu malam lebih jemih daripada

IX

WALI-UL-LAH
IX

W ALI-UL-LAH

Apabila telah dijalani perjalanan itu, seimbang di antara syari'at lahir
dengan kehatinan, dalam jalan tertentu menuju maksud tertentu tadi, banyaklah
akan bertemu pellglihatan bathin dan pemandangan serta pengalaman hingga
tercapai Insan Kamil, manusia Sempuma. Orang ini bertambah dekat kepada
Tuhan;Tuhan menjadi matanYlJ untuk melihat, telinganya untuk mendengar.
Dia pun menjadilah wali lebih tinggi daripada manusia biasa. Dapatlah dia
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan besar karena jiwanya yang besar berlcat
Izin Allah.

Kata Ahli shufi : "Seorang Nabi diberi anugerah Irhash, sanggup
melaksanakan pekerjaan luar biasa, karena akan menghadapi pekerjaan luar
biasa. Bagi Rasul-Rasul diberikan Mu'jizat Musa dapat membelah laut Isa
dapat menghidupkan orang mati. Muhammad dapat mengalahkan kefasihan
lidah manu~ia dengan wahyu, dan dapat mengalirkan air dari ujung jan-
jarinya untuk memberi minum beribu-ribu orang yang kehausan. Adapun
Wali-Wali itll diberi pula karamah (keramat). Artinya tingkat kemuliaan
istimewa. Menurut Sabda Tuhan : "Sesungguhnya Waliullah itu tidaklah
pemah merasa takut dan tidak pernah merasa dukacita".

Waliullah itu-kata mereka-dapat berhubungan dengan alam ghaib yang
lain, dengan dunia rohani, dengan malaikat dan dengan jin.

Semua pengalaman-pengalaman ini telah mulai tumbuh dalam zaman
perkembangan shufi di abad ketiga dan keempat.

Sekarang timbul pertanyaan : "Apakah memang ada Waliullah itu?
"Tentu!"
Bertambah besar jiwa manusia, bertambah dalam dia memasuki alam

kerohanian, bertambahlah baginya rahasia yang tidak akan dapat dicapai
oleh orang lain yang hanya dirintang dan dibimbing oleh soal-soal kebendaan.
Di dalam Alquran ada satu anjuran mengerjakan shalat Tahaijud. Yaitu
bangun tengah malam dari enak tidur dan diwaktu orang lain sedang
nyenyaknya. Maka hening sepilah alam sekeliling, dan dapatlah seseorang
mengumpulkan ingatannya kepada Tuhan Semesta.

"Dan di tengah malam sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepada-Nya
dalam malam yang panjang, karena Kami akan memikulkan kepadamu kata-
kata yang berat".

Dalam ayat yang lain : "Dan semoga Tuhan akan menganugerahkan
kepadamu kedudukan yang terpuji".

Kalau ditilik dari segi ilmu alam ten tang pengaruh Ether lebih dekat hal
ini kepada penerimaan kita bahwa ether di waktu malam lebih jemih daripada
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Sc]..cuka Nabi klw Muhammad Saw bcnsur.ihat karcna sangat payah
bcrjalan dalam suatu pcperangan, tcrudurlah bcliau dl bawah sepohon kayu,
dan pcdangnya disangkuikannya di dahan kayu nu

Tiba-tiba datang seorang musuh. Dilihatnya ~ahl terudur dan pcdangnya
rcrgaruung. diambilnya pcdang uu dan Nabrpun dibangunkannya. Sctelah
Nabi tcrbangun, dia pun mengacungkan pcdang uu kepada beliau seraya
bcrkata :

"Siapa yang akan mcriruangiku rncmotong lchcrmu sekarang. ya
\1 uhammad?"

Dan mcmang tcmpat ItU scp., udak scorang jua pun manusia yang akan
dapat mernbela Nabi.

Lalu dengan sikap tcguh dan suara lantang bcliau mcnjawab : "Allah!"
Ucapan "Allah" itu kcluar dan seluruh roharu dan jasrnani, rncmcnuhi

angkasa langit dan burni, yang urnbul dari suatu perasaan yang sangat hcbat
dan mcndalarn. Maka mcndengar kalirnat "Allah" lIU, gcmctarlah tangan
musuh tadi, lemah segala scndin tulangnya. dan urnbul ketakutannya. Sebab
"Allah" itu pun pad a hakikatnya berkumandang pula dalarn jiwanya scndiri.
Maka tcrlcpaslah pcdang uu dari tangannya.

•••

siang han.
Maka anjuran-anjuran bcrdo'a dan rncrnbac a wind-wind dan amalan

tcrtentu mcmang ada dl daJam Quran dan rncmang banyak pula Haditsnya
yang sahih. Dibcri pcnngatan bahwasanya amalan dan wirid itu akan
mernbawa kesan-kesan bagi ketcguhan jiwa, sehingga tidak gentar dan takut
dan tidak duka-cita lagi mcnghadapi hidup mi. Jiwapun bennandilah dengan
cahaya (Nur), yang memhcri sinar bagi alarn sekeliling.

Tetapi orang-orang yang dianugcrahi keistimcwaan itu bukanlah tcrdiri
dari manusia luar biasa, Scgala orang. pcndcknya scgala kita, sanggup
mencapai derajat Waliullah itu, asal dipcnuhi syaratnya. Inilah agaknya
pcnycmpumaan daripada Ayat : "lnna akramakum 'indal-Lahi Atqaakum".
(Yang semulia-mulia kamu di sisi Allah. ialah yang setaqwa taqwa karnu).

Kalirnat akrama (paling rnulia) diarnbil dari "kararna (kaf, raa, dan mim).
Dan dari sini diamhil kata (kcrarnat).

Oleh sebab itu rnaka orang-orang yang shaleh itu tidaklah pcrlu
mcmpclajari sihir atau ilrnu-ilmu ganjil pcrnagar diri, dan tidak perlu
mcrnpcrcayai tukang-tukang tcnung dan ramal, rncngetahui nasib, Dia telah
bcrolch yang Icbih dari itu, yaitu anugcrah Tuhan, karena dia dekat dengan
Tuhan. Dcngan jalan mcnsuci-bcrsihkan jiwa daripada pcrangai-pcrangai
yang tcrccla.

siang hari.
Maka anjuran-anjuran berdo'a dan membaca wirid-wirid dan amalan

tertentu memang ada di dalam Quran dan memang banyak pula Haditsnya
yang sahih. Diberi peringatan bahwasanya amalan dan wirid itu akan
membawa kesan-kesan bagi keteguhan jiwa, sehingga tidalegentar dan takut
dan tidaleduka-cita lagi menghadapi hidup ini. Jiwapun bermandilah dengan
cahaya (Nur), yang memberi sinarbagi alam sekeliling.

Tetapi orang-orang yang dianugerahi keistimewaan itu bukanlah terdiri
dari manusia luar biasa. Segala orang, pendeknya segala kita, sanggup
mencapai derajat Waliullah itu, asal dipenuhi syaratnya. Inilah agaknya
penyempumaan daripada Ayat : "lnna akramakum 'indal-Lahi Atqaakum".
(Yang semulia-mulia kamu di sisi Allah, ialah yang setaqwa taqwa kamu).

Kalimat akrama (paling mulia) diambil dari ''karama (kat: rna, dan mim).
Dan dari sini diambil kata (keramat).

Oleh sebab itu maka orang-orang yang shaleh itu tidalelah perlu
mempelajari sihir atau ilmu-ilmu ganjil pemagar diri, dan tidale perlu
mempercayai tukaog-tukang tenung dan ramal, mengetahui nasib. Dia telah
beroleh yang lebih dari itu, yaitu anugerah Tuhan, karena dia dekat dengan
Tuhan. Dengan ja1an mensuci-bersihkan jiwa daripada perangai-perangai
yang tercela.

***
Seketika Nabi kita Muhammad Saw beristirahat karena sangat payah

berjalan dalam suatu peperangan, tertidurlah beliau di bawah sepohon kayu,
dan pedangnya disangkutkannya di dahan kayu itu.

Tiba-tiba datang seorang musuh. Dilihatnya Nabi tertidur dan pedangnya
tergantung, diambilnya pedang itu dan Nabipun dibangunkannya. Setelah
Nabi terbangun, dia pun mengacungkan pedang itu kepada beliau seraya
berkata :

"Siapa yang akan merintangiku memotong lehermu sekarang, ya
Muhammad?"

Dan memang tempat itu sepi, tidak seorang jua pun manusia yang akan
dapat membela Nabi.

Lalu dengan sikap teguh dan suara lantang beliau menjawab : "Allah!"
Ucapan "Allah" itu keluar dari seluruh rohani dan jasmani, memenuhi

angkasa langit dan bumi, yang timbul dari suatu perasaan yang sangat hebat
dan mendalam. Maka mendengar kalimat "Allah" itu, gemetarlah tangan
musuh tadi, lemah segala sendiri tulangnya, dan timbul ketakutannya. Sebab
"Allah" itu pun pada hakikatnya berkumandang pula dalam jiwanya sendiri.
Maka terlepaslah pedang itu dari tangannya.
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Di zaman Alhallaj penentangan faham di antara kedua golongan Ulama
uu mcningkat dengan sangat. Alangkah sedihnya apabila lahir" dengan
"batin" sudah bertentangan, tentu terdapat kekosongan pada kedua bclah
pihak.

Ulama-ulama yang terkenal mernenungkan hukum-hukum lahir, lebih
lCrtuju fikirannya pada otak. Fiqhi scndiri artinya ialah faham. Segala sesuatu

•••

Dalarn upaya menu lis dan mcnguraikan pcrtumbuhan tasauf dalam abad
kctiga dan keempat ini, tidaklah dapat dikesarnpingkan saja riwayar kchidupan
scorang shufi yang luar biasa, yang boleh dikatakan menjadi lambang
pcrkcrnbangan kaum shufi dan tasauf di zaman itu.

Kehidupannya, pengernbaraannya dan pandangan hidupnya serta faham
tasaufnya, scmuanya telah rncnggegerkan dunia fiqhi, Beratus Ulama fiqhi
menentangnya, dan beratus pula membelanya Dia dihukum mali dengan
kejam sekali, karena ajarannya dipandang oleh Ulama-ulama di zarnannya
merusak kepada pokok kepercayaan Islam. Pendeknya asaI saja orang
menyclami perkembangan I1mu Tasauf dalam Islam, orang senantiasa akan
bertemu dengan riwayal AI-Hallaj. Riwayat AlhaJlaj pada hakikatnya adalah
riwayat perjuangan yang hebat di antara Ulama Fiqhi dengan Ulama Tasauf,
atau boleh dikatakan juga pertentangan di antara Ulama ahli lahir dengan
Ulama ahli baLin.

AL-HALLAJ

x

Lalu dcngan langkah tcnang. Nabi Muhammad rncngarnbil pcdang yang
terjatuh itu dan diacungkannya pula kcpada musuh IIU, sebagai dipcrbuat
musuh uu tadi, dan bcliau berkata : "Siapa yang akan mcrintangiku jika
kupcnggal pula batang-lchcrmu di SIOI')"

Dcngan Icmah lunglai dia rncnjawab : "Tidak scorang jua pun!"
Lalu Nabi bcrkata : "Sckarang cngkau kurna'afkan, kuarnpuni dan

pulanglah kcpada kaummu dcngan sclarnat!"
Ccritcra yang scperu itu bcsar sckali kesannya dalam faham orang yang

hidup shufi, Apabila Allah telah mcmcnuhi hati, jiwa-raga dan scluruh
anggota pcrscndian, di manakah ada takut lagi?

Maka adalah setengah dari wirid kaurn shufi itu yang mcmhaca Allah II
ribu kali dalam sehari, atau scgala gerak-gerik adalah gcrak-gerik Allah,

Lalu dengan langkah tenang. Nabi Muhammad mengambil pedang yang
terjatuh itu dan diacungkannya pula kepada musuh itu, sebagai diperbuat
musuh itu tadi, dan beliau berkata : "Siapa yang akan merintangiku jika
kupenggal pula batang-Iehermu di sini?"

Dengan lemah lunglai dia menjawab: 'Tidak seorang jua pun!"
Lalu Nabi berkata : "Sekarang engkau kuma'alkan, kuampuni dan

pulanglah kepada kaummu dengan selamat!"
Ceritera yang seperti itu besar sekali kesannya dalam faham orang yang

hidup shufi. Apabila Allah telah memenuhi hali, jiwa-raga dan seluruh
anggota persendian, di manakah ada takut lagi?

Maka adalah setengah dari wirid kaum shufi itu yang membaca Allah 11
ribu kali dalam sehari, atau segala gerak-gerik adalah gerak-gerik Allah.

x
AL-HALLAJ

Dalam upaya menulis dan menguraikan pertumbuhan tasauf dalam abad
keliga dan keempat ini, tidaklah dapat dikesampingkan saja riwayat kehidupan
seorang shufi yang luar biasa, yang boleh dikatakan menjadi lambang
perkembangan kaum shufi dan tasauf di zaman itu.

Kehidupannya, pengembaraannya dan pandangan hidupnya serta faham
tasaufnya, semuanya telah menggegerkan dunia fiqhi. Beratus Ulama fiqhi
menentangnya, dan beratus pula membelanya. Dia dihukum mati dengan
kejam sekali, karen a ajarannya dipandang oleh Ulama-ulama di zamannya
merusak kepada pokok kepercayaan Islam. Pendeknya asal saja orang
menyelami.perkembangan Ilmu Tasauf dalam Islam, orang senantiasa akan
bertemu dengan riwayat Al-Hallaj. Riwayat Alhallaj pa<Uihakikatnya adalah
riwayat perjuangan yang hebat di antara Ulama Fiqhi dengan Ulama Tasauf,
atiu boleh dikatakan juga pertentangan di antara Ulama ahli lahir dengan
Ulama ahli balin.

•••
Di zaman Alhallaj pertentangan faham di antara kedua golongan Ulama

Inl meningkat dengan sangat. Alangkah sedihnya apabila lahir" dengan
"balin" sudah bertentangan, tentu terdapat kekosongan pada kedua belah
pihak.

Ulama-ulama yang terkenal mementingkan hukum-hukum lahir, lebih
tertuju fikirannya pada otak. Fiqhi sendiri artinya ialah faham. Segala sesuatu
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Misalnya telah ditentukan dalam hadits kapan masanya mengerjakan
sembahyang, sunnat; padahal kaum shufi ada yang sembahyang sampai
ernpat ratus raka'at sehari-semalam. Do'a-do'a dan wirid (28) telah menurut
ajaran Nabi. Padahal kaum shufi menambah berbagai-bagai do'a dan bacaan.
Perkataan ahli tasauf banyak terlanjur, berbeda dari Nash yang dapat dibaca.
Kian lama kian jauhlah simpang perjalanan di antara kedua golongan itu,
Kaum fiqhi sebagai kita katakan tadi lebih cepat diterirna oleh orang umum.
Kerajaan yang mcmcgang pemerintahan lebih suka menerima usul-usul
daripada kaum fiqhi untuk menjaga kedudukan Khalifah-khalifah di hadapan
rakyat ban yak. Di zaman itu tidak ada atau bclum ada kebebasan dan
kernerdekaan menganut Islam.

Kadang-kadang rnereka tidak mau terikat oleh satu mazhab yang telah
dipilih oleh kaum fiqhi. Empat mazhab yang terkenal, yaitu Malilci, Hanafi,
Syafi'i dan Hambali, mereka pandang kadang-kadang mengilcat kebebasan
jiwa mcncari Tuhan. Dan yang satunya menyalahkan yang lain. Kadang
kadang pula berlainan Mazhab Fiqhi itu mengakibatkan bertukarmenjadi
kepentingan politik memperebutkan kedudukan, untuk menjadi Kadhi atau
Mufti. Orang-orang awam, orang jahil kebanyakan lebih tertarik kepada
Ularna-ularna yang berpengaruh itu, Ularna-ulama Fiqhi itu telah diberi cap
pula oleh Ulama-ulama kebatinan dengan gelar "Ahlu Zhawahir" (Ahli Kulit)
dan "Arbabu'l Rusum" (hanya membaca yang tersurat).

Bcberapa pendirian dari kaum shufi akhimya telah mendapat bantahan
hcbat dari Fukaha' (27). Kaum shufi mempunyai pendirian :

Niat lebih didahulukan daripada amal.
Sunnat lebih dipentingkan daripada yang fardhu.
Tha'at lebib utama daripada ibadat.
Kaum Fiqhi beramal menurut ukuran yang ditentukan oleh Hadits.

dihitung dcngan perhitungan otak. PerkaLaan-perkataan atau pendapat yang
hanya berdasar kcpada pengalaman batin dan kehalusan perasaan, memang
tidak scnantiasa dapat diterima oleh otak. Itulah sebabnya maka ahli-ahli
kebatinan itu dituduh kerap tersesat. terkencong daripada garis syari'at yang
telah ditentukan Tuhan dalam Quran dan Hadits.

Scbaliknya Ulama-ularna yang mementingkan kebatinan itu berfikir lebih
behas dan luas. Dia telah menyelami lubuk jiwa yang mendalam. Baginya
yang penting ialah tumpahan llham dari Alam Gaib. Kadang-ksdang bagi
mercka hukum-hukum fiqhi yang lahir itu yang kebanyakan hanya terdapat
dari fikiran manusia, tidaklah selalu dapat dipegangnya.

dihitung dengan perhitungan otak. Perlcataan-perkataan atau pendapat yang
hanya berdas4f kepada pengalaman batin dan kehalusan perasaan, memang
tidak senantiasa dapat diterima oleh otak. Itulah sebabnya maka ahli-ahli
kebatinan itu dituduh kerap tersesat, terkencong daripada garis syari'at yang
telah ditentukan Tuhan dalam Quran dan Hadits.

Sebaliknya Ulama-ulama yang mementingkan kebatinan itu berftkir lebih
bebas dan luas. Dia telah menyelami lubuk jiwa yang mendalam. Baginya
yang penting ialah tumpahan Ilham dari Alam Gaib. Kadang-kadang bagi
mereka hukum-hukum fiqhi yang lahir itu yang kebanyakan hanya terdapat
dari fikiran manusia, tidaklah selalu dapat dipegangnya.

Kadang-kadang mereka tidak mau terikat oleh satu mazhab yang telah
dipilih oleh kaum fiqhi. Empat mazhab yang terkenal, yaitu Maliki, Hanafi,
Syafi'i dan Hambali, mereka pandang kadeng-kadang mengikat kebebasan
jiwa mencari Tuhan. Dan yang satunya menyalahkan yang lain. Kadang-
kadang pula berlainan Mazhab Fiqhi itu mengakibatkan bertukarmenjadi
kepentingan politik memperebutkan kedudukan, untuk menjadi Kadhi atau
Mufti. Orang-orang awam, orang jahil kebanyakan lebih tertarik kepada
Ulama-ulama yang berpengaruh itu. Ulama-ulama Fiqhi itu telah diberi cap
pula oleh Ulama-ulama kebatinan dengan gelar "Ahlu Zhawahir" (Ahli Kulit)
dan "Arbabu'l Rusum" (hanya membaca yan~ tersurat).

Beberapa pendirian dari kaum shufi akhirnya telah mendapat bantahan
hebat dari Fukaha' (27). Kaum shufi mempunyai pendirian :

Nial lebih didahulukan darip(Jda amal.
Sunnal lebih dipemingkan d4,ripada yang fardhu.
Tha'al lebih ulama daripada ibadat.
Kaum Fiqhi beramal menurul ukuran yang dilenlukan oleh Hadits.

Misalnya telah ditentukan dalam hadits kapan masanya mengerjakan
sembahyang, sunnat; padahal kaum shufi ada yang sembahyang sarnpai
empat ratus raka'at sehari-semalam. Do'a-do'a -dan wirid (28) telah menurut
ajaran Nabi. Padahal kaum shufi menambah berbagai-bagai do'a dan bacaan.
Perkataan ahli tasauf banyak terlanjur, berbeda dari Nash yang dapat dibaca.
Kian lama kian jauhlah simpang perjalanan di antara kedua golongan itu.
Kaum fiqhi sebagai kita katakan tadi lebih cepat diterirna oleh orang urnum.
Kerajaan. yang memegang pemerintahan lebih soo menerirna usul-usul
daripada kaum fiqhi untuk menjaga kedudukan Khalifah-khalifah di hadapan
rakyat banyak. Di zaman itu tidak ada atau belurn ada kebebasan dan
kemerdekaan menganut Islam.
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Dia dilahirkan di ncgcri Baidhaa, salah satu kota kecil dalarn ncgen
Persia C1itahun 244 H. (H58 M). Dan dia mulai dcwasa di leota Wasith, dckat
Baghdad. Keuka usia 16 tahun, yaitu di tahun 260 H. (!n~ M). dia tclah pcrgi
bclajar pada seorang shufi yang bcsar dan tcrkenal, yaitu Sahl bin Abdullan
Al-Tusturi di negcri Ahwaaz. Dua tahun lamanya pcmuda itu bclajar kcpada
shufi yang besar itu. Usia di antara 16 dan 18 tahun adalah pancaroba. Pada
waktu itu, kalau scorang pcmuda tcrtarik pada agama, dia akan bcragarna luar
Ilia",. dan kalau sesai, waktu itu sangat scsatnya. Dalam usia dcrnikian scuap
pcmuda mcncntukan nasibnya di bclakang hari. Apa pcngaruh yang rnendalam
kcpadaya, tidak dapat dibongkar lagi. Schabis bclajar dengan Tusturi, dia
berangkat lee Bashrah dan bclajar kcpada shufi 'A"UJr Al-Mukki, di tahun ':64
H. (H78 M) di rnasuk kc kota Baghdad dan hclajar kcpada AI Junaid. Sctclah
itu dia pun pcrgilah mcngcmbara dan satu ncgcn ke ncgcri yang lain.
mcnarnbah pcngctahuan dan pcngalarnan dalarn IImu Tasauf. Schingga tidak
ada lagi scorang Syckh icrnama . sernua tclah dijclangnya dan dirrunt.mva
latwa dan tuntunannya. Dan IIga kali dia naik Hall kc Mckkah.

Dalarn xcmua pcrjalanannya dan [X'n!!l'lllharaallllya dan I...-rtcmuaunya
dcngan ahli-ahli shullyah y:Hl,l! bcsar-bc-ar IIU. umbullah pribadi dan
pandangan hrdupnya scndiri. Schrngga III dalarn usia 53 tclah nam.urya
rncnjadi buah bibir dikalangan ahli fiqhi, scbah pcrkataannya yang ganJiI·
ganjil dan pandangan tasaufnya yang bcrbcda clan yang lam-lam. Sampai
scorang Ulama Fiqhi yang tcrk cnal, yaitu l bnu Duud Al-l stahuni
mcngeluarkan suatu fatwa untuk rncmhantah dan rncmhantcrax taharnnya itu.
AI-Isfahani tcrkcnal pcnganut Mazhab-Zahiri (Muhah yang lchih radikal
dan kccmpat Mazhah Fiqhi, yang hanya mcmcruinukan /ahir '\;a,h bclaka i.

Fatwa pcnycsatan yang dikcluarkan olch Ihnu Daud nu ...angat I...-sar
kcsannya kcpada ularna scumumnya. dan bcrkcxan kcpada Kh.tlifuh. schlllgga
Husin bin Mansur Al-Hallaj du.uiekap dan drpcnj.u.rkan. TCl.:.IPI 'l'lcLlh -atu
tahun dalarn pcnjara. dia dap.u mclank.u: din d,'rH!:tn pert. \Illn~'an slJm
pcnjara yang rupanya tcrtarik mchhat hagallnana krmumi.m hidup 11<:11;111
sclarna dalam tahanan :'Y7 H. 141 () \1l.

Dan Baghdad dapatlah lila meIankan dlrl kc Su-. dalam v.llayah :\tJ\\~I'.
di sanalah dia hL'[SL'l1IhllnYI elllp.11 l.:.lhlln LlIlunY:I. lkngan lldak Il1cruhah

HUSIN BIN MANSUR AL-HALLAJ

...

Apa saja faham yang bcrsalahan lkng:m IImb.lllpll ).mg bcrpcngaruh
pada kerajaan, adalah rnengancurn jiwa.

Dcrnikian kedudukan Alhallaj pada /arnannya

Apa saja faham yang bersalahan dengan timbangan yang berpengaruh
pada kerajaan, adalah mengancam jiwa.

Demikian kedudukan Alhallaj pada zamannya.

***
HUSIN BIN MANSUR AL-HALLAJ

Dia dilahirkan di negeri Baidhaa, salah satu kota kecil dalam negeri
Persia oi tahun 244 H. (858 M). Dan dia mulai dewasa di kota Wasith, dekat
Baghdad. Ketika usia 16 tahun, yaitu di tahun 260 H. (873 M), dia telah pergi
belajar pada seorang shufi yang besar dan terkenal, yaitu Sahl bin Abdullah
Ai.Tusturi di negeri Ahwaaz. Dua tahun lamanya pemuda itu belajar kepada
shufi yang besar itu. Usia di antara 16 dan 18 tahun adalah pancaroba. Pada
waktu itu, kalau seorang pemuda tertarik pacta agama, dia akan beragama luar
biasa dan kalau sesat, waktu itu sangat sesatnya. Dalam usia demikian setiap
peinuda menentukan nasibnya di belakang hari. Apa pengaruh yang mendalam
kepadaya, tidak dapat dibongkar lagi. Sehabis belajar dengan Tusturi, dia
berangkat ke Bashrah dan belajar kepada shoo 'Amar Ai-Maleki. di tahun 264
H. (878 M) di masuk ke kota Baghdad dan belajar kepada Ai Junaid. Setelah
itu dia pun pergilah mengembara dari satu negeri ke negeri yang lain,
menambah pengetahuan dan pengalaman dalam lImu Tasauf. Sehingga tidak
ada lagi seorang Syekh temama: semua telah dijelangnya dan dim intanya
fatwa dan tuntunannya. Dan tiga kali dia naik Haji ke MeUah.

JDalam semua perjalanannya dan pengembaraannya dan pertemuannya
dengan ahli-ahli shufiyah yang besar-besar itu, timbullah pribadi dan
pandangan hidupnya sendiri. Sehingga di dalam usia 53 telah namanya
menjadi buah bibir dikalangan ahli fiqhi, sebab perkataannya yang ganjil-
ganjil dan pandangan tasaufnya yang berbeda dari yang lain-lain. Sampai
seorang Ulama Fiqhi yang terkenal, yaitu Ibnu Daud Ai-Isfahani
mengeluarkan suatu fatwa untuk membantah dan membanteras fahamnya itu.
AI-Isfahani terkenal penganut Mazhab-Zahiri (Mazhab yang lebih radi~l
dari keempat Mazhab Fiqhi, yang hanya mementingkan zahir Nash belaka).

Fatwa penyesatan yang dikeluarkan oleh Ibnu Daud itu sangat besar
kesannya kepada ulama seumumnya, dan berkesan kepada Khalifah, sehingga
Husin bin Mansur Al-Hallaj ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi setelah satu
tahun dalam penjara, dia dapat melarikan diri dengan pertolongan sipir
penjara yang rupanya tertarik melihat bagaimana kemurnian hidup beliau
selama dalam tahanan 297 H. (910 M).

Dari Baghdad dapatlah dia melarikan diri ke Sus dalam wilayah Ahwas.
di sanalah dia bersembunyi empat tahun lamanya, dengan tidak merubah
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Mcnurut ajaran bcliau bilamana batin seorang insani telah suci bcrsih di
dalam rncncrnpuh pcrjalanan dalarn hidup kcbatinan, akan naiklah tingkat
hidupnya itu dari suatu rnaqam ke maqam yang lain, misalnya Muslim,
Mu'min, Salihin, Muqarrabin. Muqarrabin artinya orang yang paling dekat
kcpada Tuhan. Di atas dari ungkat Muqarrabin itu tibalah rncrcka di puncak,
schingg« bcrsatu dcngan Tuhan. Tidak dapat lagi dihcdakan atau dipisahkan
dl antara "Asyik dcngan Masyuknya. Apabila kctuhanan itu tclah mcnjelma
di badan dirinya, maka tidak ada lagi kchcndaknya yang berlaku, mclainkan
kchcndak Allah. 'Ruh Allah" tclah mcliputi dirinya, scbagaimana yang telah
mclipuu -lsa Anak Mnryarn. Maka apa yang dikchendakinya, akan tcrjadi.

lntisari aiarannva tclah dinyatakannya, kadang-kadang bcrupa sya'ir dan
kadang _K;ldall!!bcrupa naL<;ar~pmsa),dalarn susunan kala-kala yang mcndalam
di sckcliling uga perkara :
I l lulul, yaitu Kctuhanan (Lahul) mcnjclma ke dalam din Insan (Nasut).
') •.\JIUl4ieJiJ/ul JfuhumrruJdl'yllh Yaitu Nur Muhammad scbagai asal-usul

scgala kcjadian arnal pcrhuatan dan ilmu pcngetahuan, dan dengan
pcrantaraannyalah scluruh alam ini dijadikan.
Kesatuan Scgala AgafTUJ

FILSAFAT AJARAN AL-HALLAJ

•••

pcndinan dan pandangan hidupnya. Akhimya di tahun 301 H. t903 M) dia
ditangkap ken.bali, dimasukkan pula kc dalarn pcnjara sampai dclapan tahun
larnanya.

Dclapan tahun dalam tahanan udaklah mcnambah luntur pcndiriannya.
Mclainkan ibarat kens, tahanan dclapan tahun itu tclah rncnarnbah baik
scpuhannya. Sckali-sckali dia ditanya rncngcnai ajaran-ajarannya. Tiap disoal
dibcrinya jawaban mcnurut suara hatinya. Akhimya dalam tahun 309 H. (921
M) diadakanlah persidangan ulama di bawah naungan Kerajaan Balli Abbas.
Khahfah AI-Muktadirbillah. Pada tanggal 18 Zulkaidah tahun 309 H. (921
M) jatuhlah hukurnan. Beliau dihukum bunuh, dcngan mula-mula dipukul
dan dicarnbuk dcngan ccmcti, lalu disalibkan, sesudah itu dipotong kedua
tangan dan kakinya, dipcnggal Ichernya, dan ditinggalkan tcrgantung
potongan-potongan tubuh itu di pintu gerbaftg kota Baghdad. Guna menjadi
contoh bagi orang lain. Kcrnudian sckali dibakar, dan abunya dihanyutkan
dalam sungai "Dajlah". Itulah kctcntuan hukum .

pend irian dan pandangan hidupnya. Akhirnya di tahun 301 H. (903 M) di'a
ditangkap kembali. dimasukkan pula ke dalam penjara sampai delapan tahun
lamanya.

Delapan tahun dalam tahanan tidaklah menambah luntur pendiriannya.
Melainkan ibarat keris, tahanan delapan tahun itu telah menambah baik
sepuhannya. Sekali-sekali dia ditanya mengenai ajaran-ajarannya. Tiap disoal
diberinya jawaban menurut suara hatinya. Akhirnya dalam tahun 309 H. (921
M) diadakanlah persidangan ulama di bawah naungan Kerajaan Bani Abbas.
Khalifah AI-Muktadirbillah. Pada tanggal 18 Zulkaidah tahun 309 H. (921
M) jatuhlah hukuman. Beliau dihukum bunuh, dengan mula-mula dipukul
dan dicambuk dengan cemeti, Jalu· disalibkan,. sesudah itu dipotong kedua
tangan dan kakinya, dipenggal lehernya,..r dan ditinggalkan tergantung
potongan-potongan tubuh itu di pintu gerbaftg kota Baghdad. Guna menjadi
contoh bagi orang lain. Kemudian sekali dibakar, dan abunya dihanyutkan
dalam sungai "Dajlah". Itulah ketentuan hukum.

***

FILSAF AT AJAR AN AL-HALLAJ

Intisari aiaranny,a telah dinyatakannya, kadang-kadang berupa sya'ir dan
kadang-kadangberupa natsar(prosa), dalam susunan kata-katayang mendalam
di sekeliling tiga perkara :.
L Hulul. yaitu Ketuhanan (Lahut) menjelma ke dalam diri Insan (Nasut).
2. Alhaaiaatul Muhammadiyah. Yaitu Nur Muhammad sebagai asal-usul

segala kejadian amal perbuatan dan ilmu pengetahuan, dan dengan
perantaraannyalah seluruh alam ini dijadi'kan.

3. Kesatuan Segala Agama.

Menurut ajaran beliau bilamana batin seorang insani telah suci bersih di
dalam menempuh perjalanan dalam hidup kebatinan, akan naiklah tingkat
hidupnya itu dari suatu maqam ke maqam yang lain, misalnya Muslim,
Mu'min, Salihin, Muqarrabin. Muqarrabin artinya orang yang paling dekat
kepada Tuhan. Di atas dari tingkat Muqarrabin itu tibalah mereka di puncak,
sehingga bersatu dengan Tuhan. Tidak dapat lagi dibedakan atau dipisahkan
di an tara "Asyik dengan Ma'syuknya. Apabila ketuhanan itu telah menjelma
di badan dirinya, maka tidak ada lagi kehendaknya yang berlaku, melainkan
kehendak Allah. "Ruh Allah" telah meliputi dirinya, sebagaimana yang telah
meliputi ·Isa Anak Maryam. Maka apa yang dikehendakinya, akan terjadi.
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Sedemikian jelas dasar kepercayaan shufinya tentang persatuan di antara
Asyik dcngan Ma'syuk itu namun di waktu yang lain kc luar pula berkataan
yang bcrbcda dan bcrlawanan sekali dengan pcnjclasan pcrtarna itu, Keuka

(Telah bcrcampur roh-Mu dalam rohku
Laksana bcrcampumya khamar dengan air yang jemih
Bila mcnyentuh akan-Mu sesuatu, tcrsentuhlah Aku
Sebab itu, Engkau adalah Aku, dalam segala hal).

"Mazajta ruhana fil ruhi kamaa
Tumzijul kharnrata bil-mail zallali
Fa iza massaka syai-un massani
Fa iza Anta Anaa fi kulli haalin".

XXXVII

Dan katanya pula:

"Ana man ahwa wa man ahwa anaa
Nahnu ruhani hallalna badana
Fa iza abshartani abshartahu
wa idza abshartahu abshanana''.
(Sayalah orang yang saya rindui)
dan orang yang saya rindui ialah saya
Kami dua jiwa bersatu di satu badan
Kalau cngkau lihat Aku cngkau lihat Dia.
Bila engkau lihat Dia, terlihat cngkaulah Kami).

XXXVI

8agaimana sifatnya persatuan itu? Kadang-kadang dikatakannya sebagai
persatuan khamar (tuak, arak) dengan air. Dan kadang-kadang scbagai
persatuan api dengan bcsi seketika dibakar sehingga mcrah. Sehingga apabila
tersinggung salah satu, tersinggunglah pula yang lain. Di sinilah pangkal
perkataannya : "Ana'l llaqq" (Sayalah Kcbcnaran uu). Karena Kcbcnaran
adalah salah satu dari nama Tuhan. Dan katanya pula: "Wa rna[il-jubbati
illal-Lah". (Dan tidak ada yang dalam jubah, mclainkan Allah).

Setcngah dari perkataannya :

Bagaimana sifatnya persatuan itu? Kadang-kadang dikatakannya sebagai
persatuan khamar (tuak. arak) dengan air. Dan kadang-kadang sebagai
persatuan api dengan besi seketika dibakar sehingga merah. Sehingga apabila
tersinggung salah satu. tersinggunglah pula yang lain. Di sinilah pangkal
perkataannya : "Ana'l Haqq" (Sayalah Kebenaran itu). Karena Kebenaran
adalah salah satu dari nama Tuhan. Dan katanya pula: "Wa rna fil-jubbati
illal-Lah". (Dan tidak ada yang dalam jubah. melainkan Allah).

Setengah dati perkataannya :

XXXVI

"Ana man ahwa wa man ahwa anaa
Nahnu ruhani hallalna badana
Fa iza abshartani abshartahu
wa idza abshartahu abshartana".
(Sayalah orang yang saya rindui)
dan oran~ yang saya rindui ialah saya
Kami dua jiwa bersatu di satu badan
Kalau engkau lihat Aku engkau lihat Dia.
Bila engkau lihat Dia. terlihat engkaulah Kami).

Dan katanya pula :

XXXVII

"Mazajta ruhana fil ruhi kamaa
Tumzijul khamrata bil-mail zallali
Fa iza massaka syai-un massani
Fa iza Anta Anaa fi kulli haalin".

(TeJah bercampur roh-Mu dalam rohku
Laksana bercampumya khamar dengan air yang jemih
Bila menyentuh akan-Mu sesuatu. tersentuhlah Aku
Sebab itu. Engkau adalah Aku. dalam segala hal).

Sedemikian jelas dasar kepercayaan shufinya tentang persatuan di antara
Asyik dengan Ma'syuk itu namun di waktu yang lain ke luar pula berkataan
yang berbeda dan berlawanan sekali dengan penjelasan pertama itu. Ketika
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Beliaulah yang mula-mula sekali mcnyaLakan bahwasanya kejadian alam
ini pada mulanya ialah dari Hakikatul Muhammadiyah, atau Nur Muhammad.
Nur Muhammad itulah asal scgala kcjadian. Hampir samalah perjalanan
persamaannya itu dcngan rcnungan ahli filsafat yang rnengatakan bahwa
mula terjadi ialah "Aqal Pertarna". Mcnurut katanya, Nabi Muhammad itu
tcrjadinya dua rupa. Rupa yang Qadim dan Mali. Dia telah terjadi sebelum
terjadinya seluruh yang ada. Daripadanya disauk scgala ilmu dan 'Irfan (30).
Kcdua ialah ujudnya sebagai manusia, seorang Rasul dan Nabi yang diutus
Tuhan. Rupanya yeng scbagai manusia itu mcncmpuh maul. Tetapi rupanya

TENTANG NUR MUHAMMAD

pad a pcrtarna jclas dia bcrkata tcntang Pcrsatuan itu, yang merupakan faham
Pantheisme, maka di tcmpat lain dia bcrkata : "Kcinsananku tenggelarn Ice
dalam kctuhanan-Mu, tctapi udaklah mungkin pcrcampuran. Scbab ketunan
Mu itu scnantiasa mcnguasai akan kcinsananku".

Dan katanya pula : "Barangsiapa yang mcnyangka bahwa ketuhanan
bcrcampur dcngan kcinsanan jadi saw, atau kcinsanan rnasuk ke dalam
Ketuhanan, maka kafirlah orang itu, Scbab Allah Ta'ala itu berscndiri daJam
zat-Nya dan sifat-Nya daripada makhluk dan sifatnya pula. Tidaklah Tuhan
serupa dngan manusia dalam rupa bentuk yang mana jua pun".

Apakah benar-benar berlawanan fahamnya sendiri?
Hulul adalah dasar yang tidak berganjak dari pendirian AI-Hallaj. Tuhan

mungkin mcnjclma kc dalam Insan, laksana bersatunya api dcngan besi di
waktu sangat panasnya, apabila si Insan telah sanggup memfanakan dirinya
ke dalam Tuhan dengan pensucian Roh. WakLU iLu Roh Allah rnasuk Ice
dalam badan insani. Maka di kala iLUsegala perbuatan dan Iradat insani tadi,
mcnjadilah perbuatan dan Iradat Tuhan Allah. Tcgasnya Insan 'ain (29)
Allah, atau Allah 'ain Insan. Apatah lagi pcmah pula ditcgaskannya
bahwasanya manusia iLUpada hakikatnya adalah Tuhan scbab Insan dijadikan
Tuhan rnenurut bentuk dan surah-Nya scndiri. Itulah sebabnya - kala beliau
. makanya Tuhan Allah mcniLahkan kepada Malaikat supaya sujud kcpada
Adam.

Di sini benambahlah kepercayaan AI-HaUaj dcngan kcpercayaan kaum
Kristen yang rnenyatakan bahwasanya Tuhan Allah mcnjclma ke dalam
Putera-Nya yang terkasih dan terpilih, yaitu Isa Almasih. Bagi Al-Hallaj,
bukanlah pada Isa Almasih saja Tuhan iLUmcnjelma dan Hulul, tetapi juga
pada insani yang Lelahsanggup mcmfanakan dirinya ke dalam Tuhan sehingga
mcndapat baqaa di dalam-Nya.

pada pertama jelas dia berkata tentang Persatuan itu, yang merupakan faham
Panlheisme, maka di tempat lain dia berkata : "Keinsananku tenggclam ke
dalam ketuhanan-Mu, tetapi tidaklah mungkin percampuran. Sebab ketuhan-
Mu iiu senantiasa menguasai akan keinsananku".

Dan katanya pula : "Barangsiapa yangmenyangka bahwa ketuhanan.
bercampur dengan keinsanan jadi satu, atau keinsanan masuk ke dalam
Ketuhanan, maka kafirlah orang itu. Sebab Allah Ta'a1a itu bersendiri dalam
zat-Nya dan sifat-Nya daripada makhluk dan sifatnya pula. Tidaklah Tuhan
serupa dngan manusia dalam rupa bentuk yang mana jua pun".

Apakah benar-benar berlawanan fahamnya sendiri?
Hulul adalah dasar yang tidak berganjak dari pendirian Al-Hallaj. Tuhan

mungkin menjelma ke dalam Insan, Iaksana bersatunya api dengan besi di
waktu sangat panasnya, apabila si Insan telah sanggup memfanakan dirinya
ke dalam Tuban dengan pensucian Roh. Waktu itu Roh Allah masuk ke
dalam badan insani. Maka di kala itu segala perbuatan dan Iradat insani tadi,
menjadilah perbuatan dan Iradat Tuban Allah. Tegasnya Insan 'ain (29)
Allah, atau Allah 'ain Insan. Apatah lagi pemah pula ditegaskannya
bahwasanya manusia itu pada hakikablya adalah Tuhan sehab Insan dijadikan
Tuhan menurut bentuk dan surah-Nya sendiri. Itulah sebabnya - kata beliau
- makanya Tuhan Allah menitahkan kepada Malaikat supaya sujud kepada
Adam.

Di sini bertambahlah kepercayaan Al-Hallaj dengan kepercayaan kaum
Kristen yang menyatakan bahwasanya Tuhan Allah menjelma ke dalam
Putera-Nya yang terkasih dan terpilih, yaitu Isa Almasih. Bagi Al-Hallaj,
bukanlah pada Isa Almasih saja Tuhan itu menjelma dan Hulu1, tetapi juga
pada insani yang telah sanggup memfanakan dirinya ke dalam Tuhan sehingga
mendapat haqaa di dalam-Nya.

TENT "'-NG NUR MUHAMMAD

Beliaulah yang mula-mula sekali menyatakan bahwasanya kejadian alam
ini pada mulanya ialah dari Hakikatul Muhammadiyah, atau Nur Muhammad.
Nur Muhammad itulah asal segala kejadian. Hampir samalah perjalanan
persamaannya itu dengan renungan ahli filsafat yang mengatakan bahwa
mula terjadi ialah "Aqal Pertama". Menurut katanya, Nabi Muhammad itu
terjadinya dua rupa. Rupa yang Qadim dan Azali. Dia telah terjadi sebelum
terjadinya selurub yang ada. Daripadanya disauk segala ilmu dan 'Irfan (30).
Kedua ialah ujudnya sebagai manusfu, seorang Rasul dan Nabi yang diutus
Tuhan. Rupanya yang sebagai man usia itu menempoh maut Tetapi rupanya
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•••

"Nama agama yang bcrbagai macarn. scperu Islam, Nashrani. Yahudi
dan yang lain-lain hanyalah pcrbcdaan nama dari hakikat yang satu saja".

Nama bcrbeda. maksudnya satu. Scgala agarna adalah agama Allah
rnaksudnya ialah mcnuju Allah. Orang mcmilih suatu agarna, atau lahir
dalam satu agama, bukanlah alas kchcndaknya, ICWPI drkchcndaki untuknya.
Cara ibadat bisa berbcda wamanya. namun isinya hanya satu. pcndinan ini
disandarkannya kepada kctcntuan (takdir) yang tclah ditcntukan Tuhan Allah.
Tidak ada faedahnya scscorang menccla orang yang bcrlainan agama dcngan
dia, karcna itu adalah takdir (ketcntuan) Tuhan buat orang itu. Tidak ada
pcrlunya bcrsclisih dan bertingkah. Tciapi pcrdalamlah pegangan dalarn
agama masing-rnasmg.

KESATUAN SEGALA AGAMA

yang Qadirn tetap ada mclipuu alam. Maka dan Nur rupanya yang qadirn
itulah diarnbil scgala Nur buat rnenciptakan segala Nabi-Nabi dan Rasul
Rasul dan Auliaa.

"Cahaya segala ke-Nabian bcrsumber dari Nur Muhammad. Tidaklah ada
suatu cahaya yang Icbih bercahaya dan lebih nyata, yang lcbih qadim
daripada cahaya yang gadim itu, yang rnendahului cahaya bcliau yang mulia.
Kehendaknya mendahului scgala kehcndak, ujudnya mcndahulu scgala yang
"Adam; (1) namanya mcndahului akan Qalam pun scndiri, karcna lila telah
terjadi scbclurn tcrjadi apa yang tcrjadi".

'Scgala yang dikclahui adalah hanya satu teres saja daripada lautan
ilmunya. DI atasnya mega mengguruh. di bawahnya kilat menyinar dan
memancar. rncnurunkan hujan dan rnernberikan suhur. Scgala ilmu adalah
setetes dari air lautan. Segala hikrnat hanyalah satu piala dari sungainya.
Seluruh zaman hanyalah satu saat kccil dari masanya yang jauh",

"Dalam hal kejadian dialah yang awal, dalam hal kcnabian, dialah yang
akhir. AI Haqq adalah dcngan dia, dan dcngan dialah hakikat. Dia yang
pertarna dalam hubungan. dia yang akhir dalam kc Nabran, dan dialah yang
batin dalam hakikat dan dialah yang lahir dalam rnanfat".

Pcndcknya Nur Muhammad itulah pusat kcxatuan alam, dan pusat
kesatuan Nubuwwat scgala Nabi, dan nahi-nabi itu nubuwwatnya, ataupun
dirinya hanyalah scbagian saja daripada cahaya Nur Muhammad itu. Scgala
macam ilmu, hikmat dan nubuwwat adalah pancaran bclaka dari sinarnya.

yang Qadim tetap ada meliputi alamo Maka dari Nur rupanya yang qadim
itulah diambil segala Nur buat menciptakan segala Nabi-Nabi dan Rasul-
Rasul dan Auliaa.

"Cahaya segala ke-Nabian bersumber dari Nur Muhammad. Tidaklah ada
suatu cahaya yang lebih bercahaya dan lebih nyata, yang lebih qadim
daripada cahaya yang gadim itu, yang mendahului cahaya beliau yang mulia.
Kehendaknya mendahului segala kehendak, ujudnya mendahulu segala yang
"Adam; (31) namanya mendahului akan Qalam pun sendiri, karena dia telah
terjadi sebelum terjadi apa yang terjadi".

"Segala yang diketahui adalah hanya satu tetes saja daripada lautan
ilmunya. Di atasnya mega mengguruh, di bawahnya kilat menyinar dan
memancar, menurunkan hujan dan memberikan subur. Segala ilmu adalah
setetes dari air lautan. Segala hikmat hanyalah satu piala dari sungainya.
Seluruh zaman hanyalah satu saat kecil dari masanya yang jauh".

"Dalam hal kejadian dialah yang awal, dalam hal kt:nabian, dialah yang
akhir. Al Haqq adalah dengan dia, dan dengan dialah hakikat. Dia yang
pertama dalam hubungan, dia yang akhir dalam ke Nabian, dan dialah yang
batin dalam hakikat dan dialah yang lahir dalam ma'rifal".

Pendeknya Nur Muhammad itulah pusal kesaluan alam, dan pusal
kesaluan Nubuwwal segala Nabi, dan nabi-nabi ilu nubuwwalnya, ataupun
dirinya hanyalah sebagian saja daripada cahaya Nur Muhammad ilu. Segala
macam ilmu, hikmat dan nubuwwat adalah pancaran belaka dari sinamya.

KESATUAN SEGALA AGAMA

''Nama agama yang berbagai macam, seperti Islam, Nashrani, Yahudi
dan yang lain-lain hanyalah perbedaan nama dari hakikal yang salu saja".

Nama berbeda, maksudnya salu. Segala agama adalah agama Alla~
maksudnya ialah menuju Allah. Orang memilih sualu agama, atau lahlr
<1aIamsatu agama, bukanlah atas kehendaknya, tetapl dikehendaki unluknya.
Cara ibadal bisa berbeda wamanya. namun isinya hanya salu. pendirian ini
disandarkannya kepada kelenluan (takdir) yang Lelah ditenlukan Tuhan Allah.
Tidak ada faedahnya seseorang mencela orang yang berlainan agama dengan
dia.' karena ilu adalah takdir (ketenluan) Tuhan buat orang ilu. Tidak ada
perlunya berselisih dan berlingkah. Tetapi perdalamlah pegangan dalam
agama masing-masing.

***
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Dan lagl sua-ana "politik' pun banyak bcrtah dcngan ini, Faham AI
Ilalla) amat bcrdckatan dcngan faham kaum lsma'iliyah, yang kadang-kadang
discbut Juga batinrnyah. Yang mcmpcrcayai bahwasanya Dunia ini diatur
olch Imam yang Ghaib.

Palla hari mcnjalankan keputusan hukum itu dikcluarkanlah Al Hallaj
dan pcnjara. Banyaklah orang datang mcnonton, terutarna kaum Shufiyah
yang dipandang scbagai kaum "OPOSISI" terhadap Kerajaan yang kararn dalam
kcmcwahan. Di antaranya nampak juga Abu Bakar Syibli dan Abil Hasan AI
WalsuJII. yang mcnghantarkan ke ternpat hukuman adalah kepala Polisi yang
bcrnama Muhammad bin Abdul Samad.

Keuka hukuman akan dilakukan, kclihatan olchnya kawannya Syibli,
lalu dia bcrtanya : "Adakah engkau mcmbawa sajadah?" Syibli rnenjawab :
"Ada!" Maka disuruhnya mcmbcntangkan sajadah nu, rnaka scmbahyanglah
lila dua raka'at. Pada raka'at pcrtama dibacanya Fatihah dan ayat
"waianobluannakum bi syai'in minal khaufiwal JU'I" (Surat AI-Baqarah ayat
(55). (Akan dibcri cobaan kamu dcngan scbagian kecil daripada ketakutan
dan kclaparan), Dan di raka'at kcdua dibacanya Fatihah dan ayat "Kullu
nafsin Zaiqatul maul" (Surat AI-Imran ayat X5). (Tiap-tiap diri mesti merasai
mali). Dan schabis scmbahyang dia bersya'ir .

Kalau kita pcrhatikan pula bagaimana SCJ3fah Bani Abbas di zaman
Muqtadir, kclihatanlah kcscngsaraan rakyat ramai karena kckuasaan orang
istana yang tidak berbatas. Ulama-ulama dan pcmimpin-pcmimpin kerohanian
yang bcrani, yang "kcramat", adalah scbagai pengobat hati rakyat yang telah
scngsara.

Ahli-ahli sejarah rncnyatakan bahwa Wazlr 101 bukan pula seorang yang
layak dan ahli rncrnangku jabatan pcnting itu. Jadi hukuman dijatuhkan Iebih
banyak alas kchcndak Ulama-ulama banyak, yang merasa kurang senang
mclihat pcngaruh AI-Hallaj yang bcrtambah besar kepada orang-orang awam.

Pcndiriannya ~ang uga macam itu tidaldah dapat ditenma oleh Ulama
ulama Fiqhi. Beliau telah melanggar abo batas-batas ketenuian agama. Yaitu
rncnurut ketentuan daripada Ulama-ulama.

Khalifah sendiri, yaitu, Al Muqtadir, yang naik memerinlah dalarn usia
sangat rnuda, udaklah mempunyai pribadi bcsar buat mengambil keputusan
scndin tcrhadap AI-Hallaj. Sctelah delapan tahun dia dalam tahanan,
dihadapkanlah dia ke rnuka majlis ulama-ulama. di bawah pimpinan Kadhi
mcrangkap Wazir, yaitu Al-Hamid bin Abbas.

Pendiriannya yang tiga macam itu tidaklah dapat diterima oleh Ulama-
ulama Fiqhi. Beliau telah melanggar akan batas-batas ketentuan agama. Yaitu
menurut ketentuan daripada Ulama-ulama.

Khalifah sendiri. yaitu. AI Muqtadir. yang naik memerintah dalarn usia
sangat muda. tidaklah mempunyai pribadibesar buat mengambil keputusan
sendiri terhadap AI-Hallaj. Setelah delapan tahun dia dalam tahanan.
dihadapkanlah dia ke muka majlis ulama-ulama. di bawah pimpinan Kadhi
merangkap Wazir. yaitu AI-Hamid bin Abbas.

Ahli-ahli sejarah menyatakan bahwa Wazir ini bukan pula seorang yang
layak dan ahli memangku jabatan penting itu. Jadi hukuman dijatuhkan1ebih
banyak atas kehendak Ulama-ulama banyak. yang merasa kurang senang
melihat pengaruh Al-Hallaj yang bertambah bes3r kepada orang-orang awam.

Kalau kita perhatikan pula bagaimana sejarah Bani Abbas di zaman
Muqtadir. kelihatanlah kesengsaraan rakyat ramai karena kekuasaan orang
istana yang tidak berbatas. Ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin kerohanian
yang berani, yang "keramat", adalah sebagai pengobat hati rakyat yang telah
sengsara.

Dan lagl sua sana "poliLik" pun banyak bertali dengan ini. Faham Al-
Hallaj amat berdekatan dengan faham kaum Isma'iliyah. yang kadang-kadang
disebut juga batinniyah. Yang mempercayai bahwasanya Dunia ini diatur
oleh Imam yang Ghaib.

Pada hari menjalankan keputusan hukum itu dikeluarIcanlah Al Hallaj
dari penjara. Banyaklah orang datang menonton. terutama kaum Shufiyah
yang dipandang sebagai kaum "oposisi" terhadap Kerajaan yang karam dalam
kemewahan. Di antaranya nampak juga Abu Bakar Syibli dan Abil Hasan Al-
Wassithi. yang menghantarkan ke tempat hukuman adalah kepala Polisi yang
bemama Muhammad bin Abdul Samad.

Ketika hukuman akan dilakukan. kelihatan olehnya kawannya Syibli;
lalU dia bertanya : "Adakah engkau membawa sajadah?" Syibli menjawab :
"Ada!" Maka disuruhnya membentangkan sajadah itu. maka sembahyanglah
dia dua raka'at. Pada raka'at pertama dibacanya Fatihah dan ayat
"Walanabluannakum bi syai'in minal khaufiwal ju'i" (Surat AI-Baqarah ayat
155). (Akan diberi cobaan kamu dengan sebagian keeil daripada ketakutan
dan kelaparan). Dan di raka'at kedua dibacanya Fatihah dan ayat "Kullu
nafsin Zaiqatul maut" (Surat AI-Imran ayat 85). (fiap-tiap diri mesti merasai
mali). Dan sehabis sembahyang dia bersya'ir .
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(Saya tak scrahkan diriku mcrnikul kcsakitan hanyalah karcna
ku-tahu hahwa mutlak yang akan mcnycmbuhkan
Satu pandangan danpada Engkau
wahai icmpatku bcrmohon dan himpunan cua-citaku
l.chih uyaman bagiku, daripada dunia dan isinya
Jiwa yang scdanz mcndcrua, sabar mcndcrita
Scmoga yang rncnjernput, Dia scndiri vanz menzoban.

Mclihat bagaimana besar pcngaruh syair-syair ajaran yang masih tetap
diucapkannya itu, padahal dia berada di rnuka pintu mali, dan orang banyak
kian lama klan ramai, rnaka pihak yang berkuasa merasa tidale baik lagi
mcrubiarkan. Maka tampillah Algojo yang bernama Abu Harst ke muka,
Dcngan sikapnya yang kcjarn dan ngcri ditampamya rnuka Al-Hallaj dengan
pangkal pcdang, sehingga mcmancur darah dan pecan kidung beliau. Terpekik
Abuhakar Sybil mclihatnya dan pingsan Abdul Hasan AI-Wasithi dan
bcbcrapa shufi yang lain, Tctapi beliau tidak mengeluh dan merintih
mcngatakan aduh saku'

"1.:1l1i uxlimun-nafsa Iii aswarni tutlifuha
lib II 'ilmi hi annal mauta yusyfiha
Wa naratun rninka ya Su'li wa ya Amali
Axyhaa ilayya rninad dun-ya wa maa fiha
Nalsul muhibbi 'ala] alaami shabiratun
I .a'alla mutlifuha yaurnan yudaawiha."

XXXIX

Hcn:,mgh..iIl murid-rnundnya yang hadir melihat, bahwa di saat dekat
Illl'ngkhiapi maul itu dia masih mcmbcnkan ajaran. Lalu disambungnya pula

(Sap mcncan tcrnpat yang tcntcrarn di atas bumi
Tahulah saya, bukan di bumi tcmpat yang tcnteram
Kuik uu -aja kchendak rnauku, aku dipcrbudalmya
Kalau ku cukupkan apa yang ada, aku pun merdekalah).

"lhal.r+ "i lJ;l:l.IY..1ffall bikulh ardihm
I'alalll ara II hi ardlu mutawarran
Ath;II'1 III .uham 1'1 fa_, ta'badatm
Waldll anrn qanatu lakuntu hunan".

XXXVIIIXXXVIII

"Thalablul-mulaqarran bikulli ardihin
Falam ara Ii bi ardhi mulawarran
Alha'lu malhami'i fas ta'badatni
Walau anni qana'tu lakuntu hurran".

(Saya mencari lempal yang tenteram di atas bumi
Tahulah saya, blikan di bumi tempal yang tenterarn
Kuikuli saja kehendak mauku, aku diperbudaknya
Kalau ku cukupkan apa yang ada, aku pun merdekalah).

Bertangisan murid-muridnya yang hadir melihat, bahwa di saat dekat
menghadapi maut itu dia masih memberikan ajaran. Lalu disambungnya pula

XXXIX

"Lam uslimun-nafsa lilaswarni tutlifuha
IlIa Ii 'ilmi bi annal mauta yusyfiha
Wa naratun minka ya Su'li wa ya Amali
Asyhaa ilayya minad dun-ya wa maa fiha
Nafsul muhibbi 'alal alaami shabiratun
La'alla mutlifuha yauman yudaawiha."

(Saya tak serahkan diriku memikul kesakitan hanyalah karena
ku-tahu bahwa mutlak yang akan menyembuhkan
Satu pandangan daripada Engkau
wahai lempatku bermohon dan himpunan cita-citaku
Lebih nyaman bagiku, daripada dunia dan isinya
Jiwa yang sedang menderita, sabar menderita
Semoga yang menjemput, Dia sendiri yani/: meni/:obat).

Melihat bagaimana besar pengaruh syair-syair ajaran yang masih tetap
diucapkannya itu, padahal dia berada di muka pintu mati, dan orang banyak
kian lama kian rarnai, maka pihak yang berkuasa merasa tidak baik lagi
membiarkan. Maka tampillah Algojo yang bemarna Abu Harst ke muka.
Dengan sikapnya yang kejarn dan ngeri ditarnpamya muka Al-Hallaj dengan
pangkal pedang, sehingga memancur darah dan pecah kidung beliau. Terpekik
Abubakar Sybli melihatnya dan pingsan Abdul Hasan Al-Wasithi dan
beberapa shufi yang lain. Tetapi beliau tidak mengeluh dan merintih
mengatakan aduh sakit!
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Berbagai ragamlah pcrkataan orang tentang Al-Hallaj. Sctcngahnya
mengkafirkan dan sctengahnya lagi mcmbcla. Beberapa pcrkataan. tcrutama
dari pihak kekuasaan pada mas a itu tersiar bahwasanya ajaran Al-Hallaj
sangat merusakkan kctentcraman umum. Murid-rnundnya sampai ada yang
menyangka bahwa Al-Hallaj itu Tuhan, scbagaimana pcrsangkaan orang
Nasrani terhadap diri Isa Alrnasih. Dia dianggap pandai rncnghidupkan orang
mali. mcycmbuhkan orang sakit kusta. Murid-rnuridnya kian lama kian
banyak. Dan setelah disclidiki olch pcnyclidik Kcrajaan. katanya dia
mengadakan hubungan yang rapat dengan kaurn Karamuhah, yauu sl'golongan
umat di abad ketiga dan kccrnpat yang mcnycrupai faham Kornum-: sckarang
ini. Scbab itu dia tidak mau mcngakui kckuasaan pcmcnrnahan y:lilg <ah. Dia
mengak.ui scbagian kcpercayaan kaum lsrna'illah bahwa Imam yang scjati
ialah Imam yang gaib.

Dan lagi menurut bcnta yang tersiar itu pula bcliau rncnfatwakan
bahwasanya naik haji yang lahir pcrgi kc Mekkah lIU udaklah pcrlu dikcrjak.m.
Sebab itu hanya mcmayah-mayahkan diri saja. !tu bolch diganti dcngan Haji

•••

Dengan tcnang bcliau berkata . "Tuan-tuan tclah mcrnalankan pcraturan
yang pantas alas orang-orang yang tuan-tuan sangka rlld:tn~~ar undang
undang. Mcmang srapa yang dipandang mclanggar undancundang -van at
patut dihukurn".

Abul Harst pun mulailah rncnjalankan kcwajibannya. dipatahkan kcdua
tangannya, dan kedua kakinya. ltu pun dia tidak mcngcluh I :1111 din.uk kan
kctiang palang, rncnyerupai palang yang discdiakan orang Yuhudi uutuk '\ahl
Isa Alaihis Salam. Dalam pingsannya lira drnaikkan dan drpakuk.in lil kayu
palang itu. Sctclah dia sadar. dcngan muka pcnuh darah. dan luka mcngahrkan
darah dan bckas pcrnakuan, masih kchhatan bany ak orang bcrkcrumun III
bawah kayu palang itu, tcrutarna rnund-rnundnya yang sudan sangat tcnarik
akan ajarannya. Scorang di antara mund itu rnasrh Juga hcndak mcnunta
Iatwa terakhir di waktu gurunya tclah harnpir rncnarik natas pcnghabisan :
"Bcrikan keputusan, hal Guru, apa katarnu yang akhir tcntang art I tasauf!"

Dengan suara terputus-putus Hallaj rncnjawab "Yang l'ngkau lihat
inilah scmudah-mudah arti tasauf". (.)

Scsudah itu kcpalanya terkulai, dan dia mcnghcmbuskan nala-, tcraxnir.
Setclah dibiarkan rnayatnya tcrgantung bcberapa lama, lalu dibakar dan

abunya dihanyutkan kc dalam sungai Dajlah .

Dengan tenang beliau berkata , "Tuan-tuan telah menjalankan peraturan
yang pantas atas orang-orang yang tuan-tuan sangka melanggar undang-
undang, Memang siapa yang dipandang melanggar undang-undang syari'at
patut dihukum",

Abul Harst pun mulailah menjalankan kewajibannya, dipatahkan kedua
tangannya, dan kedua kakinya, Itu pun dia tidak mengeluh, Lalu dinaikkan
ketiang palang, menyerupai palang yang disediakan orang Yahudiuntuk Nabi
Isa Alaihis Salam. Dalam pingsannya dia dinaikkan dan dipakukan di kayu
palang itu, Setelah dia sadar, dengan muka penuh darah, dan luka mengalirkan
darah dari bekas pemakuan, masih kelihatan. banyak orang berkerumun di
bawah kayu palang itu, terutama murid-muridnya yang sudah sangat tertarik
akan aJarannya, Seorang di antara murid itu masih juga hendak meminta
fatwa terakhir di waktu gurunya telah hampir menarik nafas penghabisan :
"Berikan keputusan, hai Guru, apa katamu yang akhir ten tang arti tasauf!"

Dengan suara terputus-putus Hallaj menjawab : "Yang engkau lihat
inilah semudah-mudah arti tasauf', (*)

Sesudah itu kepalanya terkulai, dan dia menghembuskan nafas teraknir.
Setelah dibiarkan mayatnya tergantung beberapa lama, lalu dibakar dan

abunya dihanyutkan ke dalam sungai Dajlah.

***

Berbagai ragamlah perkataan orang tentang AI-Hallaj, Setengahnya
mengkafirkan dan setengahnya lagi membela. Beberapa perkataan, terutama
dari pihak kekuasaan pada masa itu tersiar bahwasanya ajaran AI-Hallaj
sangat merusakkan ketenteraman umum. Murid-muridnya sampai ada yang
menyangka bahwa AI-Hallaj itu Tuhan, sebagaimana persangkaan orang
Nasrani terhadap diri Isa Almasih. Dia dianggap pandai menghidupkan orang
mati, meyembuhkan orang sakit kusta, Murid-muridnya kian lama kian
banyak. Dan setelah diselidiki oleh penyelidik Kerajaan, katanya dia
mengadakan hubungan yang rapat dengan kaum Karamithah, yaitu segolongan
umat di abad ketiga dan keempat yang menyerupai faham Komunis sekarang
ini. Sebab itu dia tidak mau mengakui kekuasaan pemerintahan yang sah, Dia
mengakui sebagian kepercayaan kaum Isma'illah bahwa Imam yang sejati
ialah Imam yang gaib.

Dan lagi menurut berita yang tersiar itu pula beliau menfatwakan
bahwasanya naik haji yang lahir pergi ke Mekkah itu tidakrah perlu dikerjakan.
Sebab itu hanya memayah-mayahkan diri saja. Itu boleh diganti dengan Haji

(*) Sya'rani 'Thabaqat", S:3dik Rafi'i 'Tjazul Qur'an",
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lbnu Nadim seorang ahli riwayat tcrnarna. yang ban yak sck ali
mcrnbicarakan AI Hallaj dan mcncntang pcndiriannya. rncncatat bahwasanya
karangannya tidak kurang daripada 47 (cmpat puluh tujuh) buah banyuknya.
sctcngah daripadanya ialah .

Ad-Damiri pcngarang Hayatul Hayawan' berkata : "Bukanlah pcrkara
mudah menuduh scorang Islam kcluar dari dalamnya. Kalau kata-katanya
masih dapat dita'wilkan (diartikan lain). Icbih baik diartikan yang lain.
Karcna mengcluarlcan scscorang nari lingkungan Islam. adalah pcrkara bexar.
Dan tcrgesa-gcsa mcnjatuhkan hukum bcguu, hanyalah pcrbuatan orang
jahil".

Dan Abdulkadir Jailarn bcrkata : "J ika sckiranya saya hidup di /aman
beIiau, sudiIah saya rnenjadi pcngiringnya".

Jalaluddin Rurni pun. scbagai seorang tokoh tcrkenal dan tasaut di
Persia, sama pcndapatnya dcngan Ghazali. Fariduddin Al-Aththaar rncrnbcri
bcliau gelar "Syahid ul Haqq' (Syahid karcna Kcbcnaran).

yang lain, yain: Haji Rohani, dengan membersihkan diri dan jiwa, dan tafakur
rnengingat Tuhan dalam khalawat, sehingga Ka'bah itu sendirilah yang
datang ke dalam khalwatnya menemuinya. Di sanapun dia bolch bcrlhawaf.

Malca bcsarlah pertikaian di antara ahli-ahli dan ulama terhadap din AI
Hallaj itu. Kebanyakan ulama fiqhi mengkafirkannya. Dengan alasan
bahwasanya, mengatakan bahwa diri manusia bcrsatu dengan Tuhan, adalah
syirik yang arnat bcsar, scbab mempersekutukan Tuhan dengan dirinya, oleh
karena itu hukum bunuh yang diterimanya, adalah hal yang patut. Ibnu
Taimiyah IbnuI Qayyim, pengarang yang tcrnarna, lbnu Nadirn dan lam-lain
berpcndapat dcrnikian.

Tctapi ularna-ulama Fiqhi yang lain, seperti Ibnu Syuraih, scorang ulama
yang sangat terkemuka dalarn Mazhab Malik. telah mernbcrikan jawah :
"Ilmuku tidak rnendalam tentang dirinya, scbab itu saya tidak dapat bcrkata
apa-apa".

Imam Ghazali sekcuka ditanyai orang pula pcndapatnya, tcntang kala AI
Hallaj "Ana'l Haqq" itu, tclah mcnjawab : "Perkataan yang demikian keluar
dari mulutnya adalah dari karena sangat cintanya kcpada Allah. Apabila cinta
sudah sekian rnendalarnnya, udak dirasa lagi pcrpisahan di antara din dcngan
yang dicintai".

yang lain, yaitn Haji Rohani, dengan membersihkan diri dan jiwa, dan tafaleur
mengingat Tuhan dalam khalawat, sehingga Ka'bah itu sendirilah yang
datang ke dalam khalwatnya menemuinya. Di sanapun dia boleh berthawaf.

Maka besarlah pertikaian di antara ahli-ahli dan ulama terhadap diri AI-
Hallaj itu. Kebanyalean ulama fiqhi mengkafirkannya. Dengan alasan
bahwasanya, mengatakan bahwa diri manusia bersatu dengan Tuhan, adalah
syirik yang amat besar, sebab mempersekutukan Tuhan dengan dirinya, oleh
karena itu hukum bunuh yang diterimanya, adalah hal yang patut. Ibnu
Taimiyah, Ibnul Qayyim, pengarang yang temama, Ibnu Nadim dan lain-lain
berpendapat demikian.

Tetapi ulama-ulama Fiqhi yang lain, seperti Ibnu Syuraih, seorang ulama
yang sangat terkemuka dalam Mazhab Malik, telah memberikan jawab :
"Ilmuku tidak mendalam ten tang dirinya, sebab itu saya tidale dapat berkata
apa-apa".

I

imam Ghazali seketika ditanyai orang pula pendapatnya, tentang kata AI-
Hallaj "Alia'l Haqq" itu, telah menjawab : "Perkataan yang demikian keluar
dari mulutnya adalah dari karena sangat cintanya kepada Allah. Apabila cinta
sudah sekian mendalamnya, tidale dirasa lagi perpisahan di antara diri dengan
yang dicintai".

Jalaluddin Rumi pun, sebagai seorang tokoh terkenal dari tasauf di
Persia, sarna pendapatnya dengan Ghazali. Fariduddin AI-'Aththaar memberi
beliau gelar "Syahid ul Haqq" (Syahid karena Kebenaran).

Dan Abdulkadir Jailani berkata : "Jika sekiranya saya hidup di zaman
beliau, sudilah saya menjadi pengiringnya".

Ad-Damiri pengarang ''Hayatul Hayawan" berkata : "Bukanlah perkara
mudah menuduh seorang Islam keluar dari dalamnya. Kalau kata-katanya
masih dapat dita'wilkan (diartikan lain), lebih baik diartikan yang lain.
Karena mengeluarkan seseorang dari Iingkungan Islam, adalah perkara besar.
Dan tergesa-gesa menjatuhkan hukum begilu, hanyalah perbuatan orang
jahil".

KARANGAN-KARANGAN AL HALLAJ

Ibnu Nadim seorang ahli riwayat ternama, yang ban yak sekali
membicarakan Al Hallaj dan menentang pendiriannya, mencatat bahwasanya
karangannya tidak kurang daripada 47 (empal puluh lujuh) buah banyaknya.
setengah daripadanya ialah .
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Sl'I),lgallll:,lIa tvInh sama dunaklurni, ilrnu-ilrnu kcislaman dipelajari oleh
()lll'Ill:JII,ll'll Bur.u dCIl~JIl sangat scksarna. Bcrpuluh-puluh sarjana
IIIL'IIVl'tltakJIl USI3Ilya untuk ilrnu yang tinggi itu, Jasa mereka sangat besar
dal.un IIlI'nC:lfI kitab-kuab Islam yang lama dan ash, dan banyak yang mereka
ll'lak kcmhah. Universitas l.ciden dan Leipzig, adalah "satang" dari
pL'Il>l'il,IiLIII kerxlaman. 01 antara rnercka mencurahkan perhatian arnat
11:111)ak kcpada soal taxaut.

Or. 1111ahim Madkour rncnulis dalam bukunya : "sejak dahulu ahli-ahli
pcuycluhk tclah mcmpclajan Tasauf Islami seluruhnya, didorong oleh
kcing inan mcnyelami lubuk kcindahannya, hendak tahu rahasia apa yang
tcrxcmbunyi dalam keISI3Ill3n dan ketimuran, Keras persangkaan bahwasanya
taxauf ,o:tl yang paling banyak mcnarik perhatian Orientalisten, sampai
sckarang. Karangan-karangan mcrcka tcntang soal tasauf masih lebih banyak
.lar rpada karangannya tcntang soal-soal yang lain.

Tid.iklah hcran! Mcrnang Barat amat kchausan hcndak mcngetahui Mistik
lllllur. \11,111. Timur dipandang scbagai sumbcr cahaya dan terang, pusat
kckuava.in \ang 'L'rscrnhunYI dan rahasia yang dalam. Dcngan tak usah
mcnycbut nama-nama Orientalis yang isurnewa mcmpelajari tasauf itu
-cmuanv«. karcna banvaknya. cukuplah kita kernukakan saja bcbcrapa orang
(lJll'n[;tI" dl abad krduapuluh 101.Goldzihcr rnenulis suatu fasal yang indah
Il'III,Ill~ U\:llil d:II:11ll kuabnya 'Kcpercayaan Islam dan Undang-undangnya"
i t , .lovm« ('[ /(/1 !I,' l'lslum. Paris 19(2) Di samping penyelidikan-
1"'lI\l'lldl~,II1I1\;1 Y;IIII.' l.nn. ~:tn~ -angat pcnung. Mac Donald orang Arnerika,
L'LiI: lii,'IWL"bll !'r'I"'[Jp,1 at.iran dart Tasauf Ghazali. Nickolson boleh
dl;lk:l1:1~;1I1 I,;"b /;1111:111 1111 ~l'h:tgal Trang Tuanya scluruh kaum Oriental is

I'l'rhatiall Orrentuli-, Terhadap Tasauf AI Hallaj

Kcdclapan kuab 1111 adalah yang tcrperuing di antara 47 kitab itu, dan
\,111~ ll'f,,'hIJt dl h<._'IaLU1g1111 '·AI Thawwasin" Lelah dicetak kembali, dan ada
,:tlllI:l1IIIY:1 .lal.uu hah:lsa Persia

x .

·\1 Ahrulul muhaddasah, wal azaliyah, wal asmaul kulliyah,
Kitah AI l lxhul wal Furu',
Kuah Srrrul 'Alarn wal mab'uts,
I\:I(;Jh AI ',\dlu wat Tauhid, wat tauhid,
1\:1[;111 '1IIIlIII Baqa wal fana,
I\: uab Madhun Nabi wal Masalul A'laa,
1\:1(:1" "lilJa, lIua",
I\:nab Al 1ha« \\aSln

1. Al Ahruful muhaddasah, wal azaliyah, wal asmaul kulliyah,
2. Kitab Al Ushul wal Furu',
3. Kitab Sirrul 'Alam wal mabOuts,
4. Kitab Al 'Adlu wat Tauhid, wat tauhid,
5. Kitab 'Ilmul Baqa wal fana,
6. Kitab Madhun Nabi wal Masalul A'laa,
7. Kitab "Hua, Hua.",
8. Kitab At Thawwasin.

Kedelapan kitab ini adalah yang terpenting di antara 47 kitab itu, dan
yang lersebut di belakang ini "At Thawwasin" telah dicetak kembali, dan ada
salinannya dalam bahasa Persia.

PerhatianOrientalis Terhadap Tasauf AI Halla]

Sebagaimana telah sarna dimaklumi, ilmu-ilmu keislaman dipelajari oleh
Oriemalislen Barat dengan sangat seksama. Berpuluh-puluh sarjana
menyediakan usianya untuk ilmu yang tinggi itu. Jasa mereka sangat besar
dalam mencari kitab-kitab Islam yang lama dan asli, dan banyak yang mereka
cetak kern bali. Universitas Leiden dan Leipzig, adalah "sarang" darl
penyelidikan keislaman. Di antara mereka mencurahkan perhatian amat
banyak kepada soal tasauf.

Dr. Ibrahim Madkour menulis dalam bukunya : "sejak dahulu ahli-ahli
penyelidik telah mempelajari Tasauf Islami seluruhnya, didorong oleh
keinginan menyelami lubuk keindahannya, hendak tabu rahasia apa yang
lersembunyi dalam keislaman dan ketimuran. Keras persangkaan bahwasanya
tasauf soal yang paling banyak menarik perhatian Orientalisten, sampai
sekarang. Karangan-karangan mereka ten tang soal taSauf masih lebih banyak
daripada karangannya tentang soal-soal yang lain.

Tidaklah heran! Memang Barat amat kehausan hendak mengetabui Mistik
Timur. Mistik Timur dipandang sebagai sumber cahaya dan terang, pusat
kekuasaan yang tersembunyi dari rahasia yang dalam. Dengan tak usah
menyebut nama-nama Orientalis yang istimewa mempelajari ~sauf itu
semuanya, karena banyaknya, cukuplah kita kemukakan saja beberapa orang
Orientalis di abad keduapuluh ini. Goldziher menulis suatu fasal yang indah
tentang tasauf dalam kitabnya "Kepercayaan Islam dan Undang-undangnya"
(Le dogme et loi de I'Islam; Paris 1902). Di sam ping penyelidikan-
penyelidikannya yang lain, yang sangat penting, Mac Donald orang Amerika,
telah menjelaskan beberapa ajaran dari Tasauf Ghazali. Nickolson boleh
diakatakan pada zaman ini sebagai Tiang Tuanya seluruh kaum Orientalis
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Nickolson dan Maxignon banyak sckal: berjasa dalam rncmpcrkcnalkan
ta .xauf Islam sebagai l lrnu Pcngctahuan Masignon mcnggariskan jalan-jalan
baru tcntang tasaut.

'l crutarna lila iclah mcnulrx tcntanj; AI Hallaj dcngan pcnychdrkan yang
rucndalam dan indah. druraikan scgala maknanya yang halus-halux, dalam
bukuny a "I.a passion dal lI(h,ayn ibn Mansour AI Hallaj , Pans 1992').

Kuab AI Hallaj . At '111;1\~waxm' itu tclah dicctak kcrnhah olch Prof.
LOllis Masignon dalam baha-,a l'eranLlS. Lsaha Masignou disambung pula
olch muridnya Prof. Paul Almasih,

Masignon rncnyamakan pcndcruaan AI Hallaj (kllgan pcndcritaan Nabi
(sa Almasih

Alhasil, ajaran-ajaran AI lIall;lJ tclah bcsar xckali pcngaruhnya kcpada
lasaul dan ahli shufi ~ang dal;lIlg 01 bclakangnya. Schmgga <usahlah untuk
1Ill'IIlI,ahkan ajaran ~haLJI 'l',uliah AI Halla: daripada Iaham Wihdatul WUJud
(Pauthcrxmc ). Bolch dikatak.m h:lh\l a ,\1 Halla: lelah mcmpclopon plan hagl
kcdatangan Ibnu Arabi, Ibnul Iandh. Jalaluddin Runu, AI Janu, Suhrawardi
dan lbnu Sab'in.

Lantaran itu pula udaklah dapat dipcrtautkan lag: antara kaum fiqhi yang
tctap rncmpcrtahankan pangkal pokok ajaran tauhid (Monothcisrnc) dalarn
Islam. yang tidak dapat ditawar. xcluruh abad keernpat banyaklah ahli tasauf
datang scsudah AI Halla], tctap: dia tclah bcrbclakang-bclakang punggung
dcngan ahli-ahli fiqhi yang ,allgal bcrkcrnbang pula dalarn Ernpat Mazhab,
Yaitu Muliki, Hanafi. Syati'ic dan Hambali

Sctclah masuk abad ke lima. barulah datang Orang Bcsar Tasauf yang
lam, yang dengan jiwa bexar luar biasa dapat mcrnpcrtcrnukan kcrnbali Ilmu
l.ahir dcngan Ilmu Balm, Fiqh: dengan Tasauf. dan Juga Filsafat. schingga
rncnincgalkan pcngaruh yang amat bcsar dalam Alarn Islam.

Orang Bcsar itu ialah . Hujjatul Islam' Al Ghazali.

Nickolson dan Masignon ban yak sekali berjasa dalam memperkenalkan
tasauf Islam sebagai IImu Pengetahuan. Masignon menggariskan jalan-jalan
bam ten tang tasauf.

Terutama dia telah menulis ten tang Al Hallaj dengan penyelidikan yang
mendalam dan indah, diuraikan segala maknanya yang halus-halus, dalam
bukunya "La passion d'a1 Hossayn ibn Mansour Al Hallaj, Paris 1992").

Kitab Al Hallaj "At Thawwasin" itu telah dicetak kembali oleh Prof.
Louis Masignon dalam bahasa Perancis. Usaha Masignon disambung pula
oleh muridnya Prof. Paul Almasih.

Masignon menyamakan penderitaan Al Hallaj dengan penderitaan Nabi
Isa Almasih.

Alhasil, ajaran-ajaran Al Hallaj telah besar sekali pengaruhnya kepada
tasauf dan ahli shufi yang datang di belakangnya. Sehingga susahlah untuk
memisahkan ajaran tasauf sesudah AI Hallaj daripada faham Wihdatul Wujud
(Pantheisme). Boleh dikatakan bahwa Al Hallaj telah mempelopori jalan bagi
kedatangan Ibnu Arabi, Ibnul Faridh, lalaluddin Rumi, Al lami, Suhrawardi
dan IbIiu Sab'in.

Lantaran itu pula tidaklah dapat dipertautkan lagi antara kaum fiqhi yang
tetap mempertahankan pangkal pokok ajaran tauhid (Monotheisme) dalam
Islam, yang tidak dapat ditawar. seluruh abad keempat banyaklah ahli tasauf
datang sesudah Al Hallaj, tetapi dia telah berbelakang-belakang punggung
dengan ahli-ahli fiqhi yang sangat berkembang pula dalam Empat Mazhab.
Yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'ie dan Hambali.

Setelah masuk abad kelima, barulah datang Orang Besar Tasauf yang
lain, yang dengan jiwa besar luar biasa dapat mempertemukan kembali Ilmu
Lahir dengan Ilmu Batin, Fiqhi dengan Tasauf, dan juga Filsafat, sehingga
meninggalkan pengaruh yang amat besar dalam Alam Islam.

Orang Besar itu ialah "Hujjatul Islam" Al Ghazali.
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Kcmarian AI Hallaj di alas liang kayu palang mcnychabkan umhulnya
kcsan yang sangat tidak balk tcrhadap tasaut Bcrtarnbah lama bertarnbah
bcrsimpanglah jalannya dengan plan yang dipilih oleh kaum Iiqhi. Kalau
sckiranya di abad-ahad kctiga dan kccmpat ada pcrtcntangan dcngan IImu
Fiqhr, maka sctclah rnasuk ahad kclirna tasauf bcrtarubah naik ke puncaknya.
schingga Lelah rncncapai soal-soal Metafixika ) ang ungg]. Di waktu itulah
terkcnal tujuan tasaut, yauu mcncapai kcbahagiaan uwa, dengan mcncari
Juhan

Sclarm ini Lelah urnbul IImul Kalam, atau Theologi dalam ajaran Islam.
Mcnctapkan adanya yang ada dcngan logika dan filsafat, Tctapi tasauf
mcncarinya dcngan "lxyq", dcngan rindu dan dcndam

Ahad kccmpat tiga ilmu uu sangatlah bcrkcmbang dalam Islam Tasaut,
llmu Kalam dan Fiqhi. Filsalat Yunarn dan lam-lain Lelah rnasuk ke dalarn
rnasyarakat Islam. Scbagaimana tclah dipcrgunakan rncnjadi bahan per
bandingan. Soal-soal ganjil pun tirnbullah. karcna kcsungguhan mcncari.
Maka kcrapkali tcrjadi pcrschsihan dan pcrukaian.

Keuka uu Lelah bcrkcrnbang pula Mazhab lsrnailiyab, yauu xuatu Ma
/hab atau "ldcologi" hcnduk mcngcmbalik.m kckuasaan kcturunan-kcturunan
All hill Abi Thalib kc atas smggasana Kcrajaan. lvmaihvah ad.ilah suatu
cabang yang sangat kcras (Ek xtrcrn ) dalam K3111ll SYI'ah,

Mcnurut dasar kcpcrcayaan rncreka yang scnga):1 dirahasiakan, duma ini
hams diatur olch Imam. Imam ILu rncncruna kctcntuan daripada Rasulullah
scndin, Adapun Imam yang nyata 12 orang. scsudah yang 12 iLU,gaiblah
Imam iLUdi dalam satu bukit bernarna Ridhwaa.

Di akhir zaman dia akan datang kernbali ke dunia ini rncmbawa keadilan
dan kcsuburan. Sekarang kedatangannya rnasih duunggu, scbagaimana orang
Nashrani mcnunggu lsa Almasih dan orang Yahudi rnenunggu Mcsias.
Scrncruara menunggu kcdatangan bcliau, yang ada hanyalah wakil-wakilnya.
Yaitu "Naqib", Naqib iLUsampai 12 orang banyaknya. Dan di bawah Naqib
iLUadalah "Da'id-du'aat".

Tasuuf Abud kelima
(Abad Sebelas \lasl'hi I

BAB \,11BAB VII

ZAMAN AL GHAZAU

Tasauf Abad kelima
(Abad Sebelas Masehi)

I

Kematian Al Hallaj di atas tiang kayu palang menyebabkan timbulnya
kesan yang sangat tidak baik terhadap tasauf. Bertarnbah lama bertambah
bersimpanglah jalannya dengan jalan yang dipilih oleh kaum fiqhi. Kalau
sekiranya di abad-abad ketiga dan keempat ada pertentangan dengan 11mu
Fiqhi, maka setelah masuk abad kelima tasauf bertambah naik ke puncaknya,
sehingga telah mencapai soal-soal Metafisika yang tinggi. Di waktu itulah
terkenal tujuan tasauf, yaitu mencapai kcbahagiaan jiwa, dengan mencari
Tuhan.

Selama ini telah timbul 11mul Kalam, atau Theologi dalam ajaran lslam.
Menetapkan adanya yang ada dengan logika dan filsafat. Tetapi tas3uf
mencarinya dengan "Isyq", dengan rindu dan dendam.

Abad keempat tiga ilmu itu sangatlah berkembang dalam Islam Tasauf,
11mu Kalamdan Fiqhi. Filsafat Yunani dan lain-lain telah masuk ke dalam
masyarakat Islam. Sebagaimana telah dipergunakan menjadi bahan per-
bandingan. Soal-soal ganjil pun timbullah, karena kesungguhan mencari.
Maka kerapkali terJadi perselisihan dan pertikaian.

Ketika itu telah berkembang pula Mazhab Isma'iliyah, yaitu suatu Ma-
zhab atau "Ideologi" hendak mengembalikan kekuasaan keturunan-k,eturunan
Ali bin Abi Thalib ke atas singgasana Kerajaan. Isma'iliyah adalah suatu
cabang yang sangat keras (Ekstrem) dalam Kaum Syi'ah.

Menurut dasar kepercayaan mereka yang sengaja dirahasiakan, dunia ini
harus diatur oleh Imam. Imam itu menerima ketentuan daripada Rasulullah
sendiri. Adapun Imam yang nyata 12 orang. sesudah yang 12 itu, gaiblah
Imam itu di dalam satu bukit bernama Ridhwaa.

Di akhir zaman dia akan datang kembali ke dunia ini membawa keadilan
dan kesuburan. Sekarang kedatangannya masih ditunggu, sebagaimana orang
Nashrani menunggu Isa Almasih dan orang Yahudi menunggu Mesias.
Sementara menunggu kedatangan beliau, yang ada hanyalah wakil-wakilnya.
Yaitu "Naqib". Naqib itu sampai 12 orang banyaknya. Dan di bawah Naqib
itu adalah "Da'id-du'aat".
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Ghazalilah orang yang udak bosan-bosannya menuntut ilmu dalam se
gala cabangnya. Dituntutnya Fiqhi dan Ushul Fiqhi, dan keluar karangannya
yang bemama "AI Mustashfaa". Sesudah itu dipelajarinya pula 'Ilrnul Qalarn,
sampai dapat digabungkannya pendapat Mu'tazilah, ahli Sunnah dan Asy'ari
scluruhnya. Dan tidaklah Beliau memuat begitu saja, malahan diselaminya
pula Dunia Filsafat Dikajinya Filsafat Yunani sampal ke urat-uratnya,
ditcropongnya Socrates dan Aristotclcs dan Neo Platonisrne. Lalu ditinjaunya
dengan mendalam sekali hasil buah tangan Filosof Muslim AI Farabi dan
Ibnu Sina. Setelah itu dikeluarkanlah pendapatnya sendiri.

dua orang besar untuk menyempumakan agamanya. Pcnama Imam Bukhari
yang mengumpulkan Haditsnya. Kcdua Al Ghazali yang rnenguraikan
fahamnya.

lnilah suatu pribadi besar yang sukar bandingannya, yang Lelah mcnjadi
nikrnat Allah ke dalam kaum Muslirnin di zaman kcraguan-raguannya mcng
hadapi pcrturnbuhan zarnan. Dia hidup di zaman Nizamul Mulk, scorang
Wuzir Besar dari Kerajaan Bani Saljuk, yang tclah bcrhasil rncndrrikan
sekolah-sckolah tinggi buat memperdalam penyelidikan tentang agama dan
pcrkcmbangannya. Dr. Zwemmer, scorang ahli pcnyclidik Protcstan yang
terkenal, mernpunyai kcsan bahwa scsudah Nabi Muhammad Saw datanglah

Maka pada pcnengahan abad kchma umbullah scorang bcsar yang dapat
mcrnpcrdckat atau rnernpcnautkan kcrnbah scgala pcrpccahan yang tcrjadi
itu. Orang itu ialah Abu Hamid Al Ghazali 450-550 H. (1057 - 1111 M).

Rupanya caranya mcrnbuat propaganda yang Ll'rst'IIlIHIIl)11111tclah her
jumpa pula dcngan kaurn shufi yang Juga suka bcrscrnbunyi Ibn bcrahasia.
Kcpercayaan teruang adanya Imam yang garb nu iclah mcrnindah kc dalarn
kalangan bum shufi yang rncrnpunyai dasar kcpcrcayaan tcntang adanya
"Waliullah", scbagai yang kita icrangkan Lalli,

Dckatnya hubungan kaurn shufi dcngan bum S~iah mcnyebabkan
scbagian bcsar kaum Sunni yang bcrgabung dalam l.mpat Mavhab, duambah
lagi dcngan Mazhab-rnazhab Zahiri, Sayuthi dan Auzai (keuganya iru telah
musnah). mcnambah buruk pandangan Kaum Sunru kcpada Tasauf.

Kaum SYI'ah udak putus-putusnya bc rusaha hcndak mcngcmbahk.m
kckuasaannya kcpada kciurunan Ali, Di mana-mana ICI~IPalb gcrakannva,
kadang-kadang bcrhasil, kadang-kadang gagal, sampai bcrdm Daulat Fa
thimiyah eli Afrika dan sarnpai rncnguasai ncgcn Mcsir

Kaum Syi'ah tidak putus-putusnya berusaha hendak mengembalikan
kckuasaannya kepada keturunan Ali. Di mana-mana tetap ada gerakannya.
kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. sampai berdiri Daulat Fa-
thimiyah di Afrika dan sampai menguasai negeri Mesir.

Rupanya caranya membuat propaganda yang terseml>unyi itu telah ber-
jumpa pula dengan kaum shufi yang juga suka bersembunyi dan berahasia.
Kepercayaan ten tang adanya Imam yang gaib itu telah memindah ke dalam
kalangan kaum shufi yang mempunyai dasar kepercayaan ten tang adanya
"Waliullah". sebagai yang kita terangkan tadi.

Dekatnya hubungan kaum shufi dengan kaum Syi'ah menyebabkan
sebagian besar kaum Sunni yang bergabung dalam Empat Mazhab, ditambah
lagi dengan Mazhab-mazhab Zahiri, Sayuthi dan Auzai (ketiganya ini telah
musnah), menambah buruk pandangan Kaum Sunni kepada Tasauf.

Maka pada penengahan abad kelima timbullah seorang besar yang dapat
memperdekat atau mempenautkan kembali segala perpecahan yang terjadi
itu. Orang itu ialah Abu Hamid Al Ghazali 450-550 H. (1057 - 1111 M).

InHah suatu pribadi besar yang sukar bandingannya, yang telah menjadi
nikmat Allah ke dalam kaum Muslimin di zaman keraguan-raguannya meng-
hadapi pertumbuhan zaman. Dia hidup di zaman Nizamul Mulk, seorang
Wnzir Besar dari Kerajaan Bani Saljuk. yang telah berhasil mendirikan
sekolah-sekolah tinggi buat memperdalam penyelidikan tentang agama dan
perkemhangannya. Dr. Zwemmer, seorang ahli penyelidik Protestan yang
terkenal. mempunyai kesan bahwa sesudah Nabi Muhammad Saw datanglah

dua orang besar untuk menyempumakan agamanya. Pertama Imam Bukhari
yang mengumpulkan Haditsnya. Kedua Al Ghazali yang menguraikan
fahamnya.

Ghazalilah orang yang tidak bosan-bosannya menuntut ilmu daJam se-
gala cabangnya. Dituntutnya Fiqhi dan Ushul Fiqhi. dan keluar lcarangannya
yang bemama "AI Mustashfaa". Sesudah itu dipelajarinya pula 'TImul Qalam.
sampai dapat digabungkannya pendapat Mu'tazilah. ahli Sunnah dan Asy'ari
seluruhnya. Dan tidaklah Beliau memuat begitu saja. malahan diselaminya
pula Dunia Filsafat. Dikajinya Filsafat Yunani sampai ke urat-uratnyll.
diteropongnya Socrates dan Aristoteles dan Neo Platonisme. Lalu ditinjaunya
dengan mendalam sekali hasil buah tangan Filosof Muslim Al Farabi dan
Ibnu Sina. Setelah itu dikeluarkanlah pendapatnya sendiri.
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Scpclum Al Ghazali, ularna-ularna Ilmu Qalarn tclah rncngarnbrl heber
apa cara bcrtikir bum liklfal mcnguatkan dasar Ilrnu Qalarn. Frlsafat
rncrcka pclajan hanyalah scrnata-mata buat mcnguatkan dasar-dasar Ilmu
Qalarn uu. Tetapi Ghazali rncmandang bahwasanya cara pcngambilan yang
dcmikian sangatlah dangkalnya. Orang hanya tcrtarik dcngan ujung-ujung
filsafat, tctapi orang tidak rncnggali sampai kcpada uratnya. Padahal kalau
sekiranva digali sampai ke ural. Filsafat tidaklah memperoleh pendirian
ketuhanan, tapi hanvalah akan menggoyahkannya.

Beliau berkata : "Orang-orang yang bckerja mcmbantah Iilsafat tidaklah
berusaha hcndak sampal mcngctahui ural ilmu mcreka, Kata-kata yang
dipakai olch ahli Ihnu Qalam hanyalah kata-kata sulit dan pecah belah, jelas
berlawan-Iawanan dan merusak. Orang biasa yang talc berilmu pun tak dapat
menerimanya. apatah lagi orang yang telah mencapai ilmu yang tinggi. Maka
insaflah saya bahwasanya mcnolak suatu Mazhab sebelum benar-benar difa
hamkan dan dipclajuri dcngan seksarna, adalah laksana rnernanah dcngan
mata buta, Akan koyaklah kaki melangkah dalam kesungguhan. dengan
mcrnbaca kitab-kitah filsafat sap. tanpa pertolongan seorang guru." (.)

Puaszah Ghazah mencgakkan Ilrnu Qalam sebagai suatu ilrnu, Oia udak
lagi menurut dengan rnernbuta sap kcpada Ilmu Qalam buatan orang yang
dahulu daripadanya. Kata-kata fi1safat tidak lagi scrnata-mata dipinjamnya
untuk menguaLkan pcndiriannya. tetapi tclah diperbaikinya dan dijadikannya
suatu ihnu yang tahan uji. Tctapi meskipun dia tclah menang. karena dcngan
usahanya Ilmu Qalam tclah leplc sebagai suatu ilmu, namun jiwanya scndiri
hclumlah puas.

Bolehlah kita misalkan Ghazali dcngan Ilmu Qalarn uu laksana Edison
rnendapat beberapa llmu kecil-kecil di dalam rncncan ilrnu yang besar. Oia
tclah mendapat Jlrnu Qalarn dan sudah sangat berjasa rncmperbaiki dan
rncmperteguhnya, tetapi dia scndiri rncrasa bahwasanya baginya ilrnu itu
bclumlah memuaskan buat mcncapai rnaksudnya. Ilmu Qalam "bolehlah"
buat derajat kelas dua. Oia mcmpunyai tujuan lcbih tinggr, yaitu rncncari
kcbenaran yang rnutlak, yang mcmuaskan dahaga jiwa, Barangkali dcngan
filsafat itu scndirilah maksudnya akan I.rcapai. Maka pcnyclidikannya ten
tang filsafat pun dilanjutkanny a. Mana tahu diu akan dapat mcncuuakan

GHAZALI DAN FILSAFAT

IIn

GHAZALI DAN FILSAFAT

Sepelum Al Ghazali, ulama-ulama Ilmu Qalam telah mengambil beber-
apa cara berfJkir kaum filsafat menguatkan dasar I1mu Qalam. Filsafat
mereka pelajari hanyalah semata-mata buat meilguatkan dasar-dasar Ilmu
Qalam itu. Tetapi Ghazali memandang bahwasanya earn pengambilan yang
demikian sangatlah dangkalnya. Orang hanya tertarik dengan ujung-ujung
filsafat, tetapi orang tidak menggali sampai kepada uratnya. Padahal kalau
sekiranya diga/i sampai Ice urat, Fi/sajat tidaklah memperoleh pendirian
ketuhanan. tapi hanyalah akan menggoyahkannya.

Beliau berkata : "Orang-orang yang bekerja membantah filsafat tidaklah
berusaha hendak sampai mengetahui urat ilmu mereka. Kata-kata yang
dipakai oleh ahli Ilmu Qalarn hanyalah kata-kata sulit dan pecah belah, jelas
berlawan-lawanan dan merusak. Orang biasa yang talc berilmu pun tak dapat
menerimanya, apatah lagi orang yang telah mencapai ilmu yang tinggi. Maka
insaflah saya bahwasanya menolak suatu Mazhab sebelum benar-benar difa-
hamkan dan dipelajari dengan seksama, adalah laksana memanah dengan
mata buta. Akan koyaklah kaki melangkah dalam kesungguhan, dengan
mcmbaca kitab-kitab filsafat saja, tanpa pertolongan seorang guru." (*)

PuasJah Ghazali menegakkan Ilmu Qalam sebagai suatu ilmu. Dia tidak
lagi menurut dengan membuta saja kepada Ilmu Qalam buatan orang yang
dahulu daripadanya. Kata-kata filsafat tidak lagi semata-mata dipinjamnya
uIituk menguatkan pendiriannya, tetapi telah diperbaikinya dan dijadikannya
suatu ilmu yang tahan uji. Tetapi meskipun dia telah menang, karen a dengan
usahanya Ilmu Qalam telah tegak sebagai suatu ilmu, namun jiwanya sendiri
belumlah puas.

Bolehlah kita misalkan Ghazali dengan Ilmu Qalam itu laksana Edison
mendapat beberapa Ilmu kecil-kecil di dalam mencari ilmu yang besar. Dia
telah mendapat Ilmu Qalam dan sudah sangat berjasa memperbaiki dan
memperteguhnya, tetapi dia sendiri merasa bahwasanya baginya ilmu itu
belumlah memuaskan buat mencapai maksudnya. Ilmu Qalam "bolehlah"
buat derajat kelas dua. Dia mempunyai tujuan lebih tinggi, yaitu mencari
kebenaran yang mutlak, yang memuaskan dahaga jiwa. Barangkali dengan
filsafat itu sendirilah maksudnya akan Lercapai. Maka penyelidikannya ten-
tang filsafat pun dilanjutkannya. Mana tahu dia akan dapat menciptakan

-----(*). Almunqi71l minadh-Dhalal, 82-83.
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Dalan. kitahnva AI Munqizu Minadh Dhalal uulah dapat kita melihat
bagairnana usaha Ghazali rnercnungi laut Ma'rifat itu, mcncari ternpat bcr-

III

Maka ditulisnyalah buku-buku buat rnenyatakan kcsan pendapatnya itu,
scbagai "Almunqizu minadh Dhala!" (Pelepasan diri dari kcsesatan) dan
'Thafutil Falasifah" (Kacau balaunya Filsafat). Bertambah dalam - demikian
pcndapat bcliau - mcmfilsafat IlU, bukanlah keyakinan leila yang bertambah
tcguh, melainkan kararn dalam keraguan dan kegelapan. Scbab itu sernata
mata dcngan aka I, tidaklah dapat mcncan pohonnya. Segala Kebenaran.
Kcadilan, Kecintaan dan Keyakinan. Kita memang jadi pmtar, pandai men
gumpulkan fikiran kita scndiri, tetapi jiwa kita mcnjadi kosong. Sebab akal
saja tidaklah dapat mcncari nilai.

(Kesudahan kemajuan akal itu hanyalah mengikat diri
Akhir perhatian perjalanan alam hanvalah kesesatan
Tidak ada yang kita dapau
Dari penyelidikan sepanjang umur
Hanyalah mengumpul-ngumpulkan kala si Fulan dan si Anu).

"Nihayatu iqdamil 'uqult 'iqaalu
Waghayalu sayil 'a!':;;;7!J dhalaalu
Walam nastafid min bahtsina thula 'umnna
Siwa an jama'na qila wa qalu

gabungan Irlsafat. lanjutan Iaharn Socrates, Plato, Aricstotclcs, Zeno, Epicur,
Diogcncs, Anvuppu-, dan lam-lam. Alangkah indahnya "Mencari diri" So
crates, "Ideal dan Cmta" Plato dan "Ethika" Aristotclcs. rncrnang Yunaru
adalah gudangnya [rlsafat.

Diselaminya satu pcrsatu, dibandingkannya, di antara satu dcngan yang
lain, Dircnungnya bukunya, bahkan dipclajarinya mana yang tcrsangkut
kepada orang yang Ichih tahu. Akhirnya mendapatlah dia satu "Filsafat",
yaitu dapat disimpulkan "Filsafat uu ialah mengemukakan akal Tetapi aka!
IIU sendiri tidak senantiasa dapat dipercaya buat sang gup mencapai Kebe
naran Yang Mutlak."

Benar jugalah apa yang pernah dilukiskan oleh Al Imam Fakhrudin AI
Razi (543-606 HII 148- 120 \1) dalam salah satu syair Filsafatnya :

XL

gabungan filsafat, lanjutan faham Socrates, Plato, Ariestoteles, Zeno, Epicur,
Diogenes, Aristippus dan lain-lain. Alangkah indahnya "Mencari diri" So-
crates, "Ideal dan Cinta" Plato dan "Ethika" Aristoteles. memang Yunani
adalah gudangnya filsafat.

Diselaminya satu persatu, dibandingkannya, di antara satu dengan yang
lain. Direnungnya bukunya, bahkan dipelajarinya mana yang tersangkut
kepada orang yang lebih tahu. Akhirnya mendapatlah dia satu "Filsafat",
yailu dapal disimpulkan "Filsafat itu ialah mengemukakan akal. Tetapi akal
itu sendiri tidak senantiasa dapat dipercaya bum sanggup mencapai Kebe-
naran Yang MUllak."

Benar jugalah apa yang pemah dilukiskan oleh Al Imam Fakhrudin Ar
Razi (543-606 H/1148-120 M) dalam salah satu syair Filsafatnya :

XL
"Nihayatu iqdamil 'uquli 'iqaalu
Waghayatu sayil 'a!ami dhalaalu
Walam nastafid min bahtsina thula 'umrina
Siwa an jarna'na qila wa qalu

(Kesudahan kemajuan akal itu hanyalah mengikat diri
Akhir perhatian perjalanan alam hanyalah kesesatan
Tidak ada yang kita dapati
Dari penyelidikan sepanjang umur
Hanyalah mengumpul-ngumpulkan kata si Fulan dan si Anu).

Maka ditulisnyalah buku-buku buat menyatakan kesan pendapatnya itu,
sebagai "Almunqizu minadh Dhalal" (pelepasan diri dari kesesatan) dan
'Thafutil Falasifah" (Kacau balaunya Filsafat). Bertarnbah dalam - demikian
pendapat beliau - memfilsafat itu, bukanlah keyakinan kita yang bertambah
teguh, melainkan karam dalam ICeraguan dan kegelapan. Sebab itu semata-
mata dengan akal, tidaklah dapat mencari pohonnya. Segala Kebenaran.
Keadilan, Kecintaan dan Keyakinan. Kita memang jadi pintar, pandai men-
gumpulkan flkiran kita sendiri, tetapi jiwa kita menjadi kosong. Sebab akal
saja tidaklah dapat mencari nilai.

III

AL MUNQIZU MINADH DHALAL

Dalarn kitabnya Al Munqizu Minadh Dhalal itulah dapat kita melihat
bagaimana usaha Ghazali merenungi laut Ma'rifat itu, mencari tempat ber-
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pcgang. Dilukiskannya bagairnana kesan dan pcrasaannya rnelihat masyar
akat yang ada di sckclilingnya. Dipelajarinya seuap agama. Dan Mazhab
mazhah yang ada dalam scuap agarna. Dipclararinva pula Filsafat.

Dia sudah terkcnal scbagai Ulama Fiqhi yang bcsar. Dan telah tcrkenal
bcrjasa mcmbangun IImu Qalam. Tetapi hatinya scndiri berkata. apakah ini
sudah bcnar? Bukankah scuap pcmcluk agarna mcngatakan bahwa agaman
yalah yang benar? Scuap pcmcluk suatu mazhab rncnccla dan memburukkan
rnazhah yang lain dan berkata bahwa dialah yang bcroleh kebenaran. Men
gapa tcrscbut dalam suatu Hadits, bahwasanya Yahudi dan Nashrani akan
pccah rncnjadi 70 dan 71 pecahan Islam 72 pecahan? Sarna sekali menga
takan bahwa dialah yang benar? pada hal dalam Hadits itu dinyatakan juga
bahwa yang diakui Nabi kcbenarannya hanyalah satu saja, yang memegang
akan pclajaranku dan sahabat-sahabatku. Di mana letak kcbenaran itu?
Apakah setiap pccahan itu mcngandung kebcnaran dan Juga mengandung
kcsalahan?

Maka sebagai scorang yang bcrjiwa bcsar pcrnahlah dia ragu, Mcskipun
dalarn mulutnya dia mcnyatakan yakin. Dan dia scndiri pun pcrnah bcrkata,
bahwa kcpada orang awarn bcnkanlah ilmu yang populcr. jangan dipcrsulu.
Tctapi hagi ahli ilmu isurncwa pilihlah yang tillggi yang rncndaJam.

Ernpat golongan yang ada dalam Islam rncndapat bahasannya yang
mcndalam. Penama bum Mutakallimin. yauu Ilmul Qalam. Ahli Thcologie
Islam.

Kcdua, Ahli Filsafal.
Kctiga Kaum Batiniyah.
Kccmpat Kaum Shufiyah.
Dihargainya jasa kaum Ilmu Qalam. Scbab mcrcka telah berusaha den

gan ilmu itu rnernpertahankan kepcrcayaan Ketuhanan secara teratur. Tetapi
Ghazali merasa bahwasanya daJil-dalil yang rnereka tcgakkan, tidaklah tahan
uji. Jika dia memandang dari satu segi, orang dapat mcmandang dari segi
yang lain (relatif). Sehingga tinggi, mcnimbulkan syak dan ragu-ragu.

Scbab itu semata-rnata dcngan ilmu kalam tidaklah bisa mencapai kcbe
naran.

Dihormati dan dihargainya Filsafat. Dia kagurn karcna dcngan fi Isafat
kita bisa mengasah otak. terutarna daJam hal Ilmu-Pasti dan Ilmu Alam
(Riadhah dan Tabiat). Tetapi setelah sampai kcpada soal-soaJ ketuhanan,
nyatalah filsafat hanya terawang aka! manusia yang tidak scnantiasa dapat
dipcgang. Sepintas lalu kelihatan Aristoteles telah mcnemukan Tuhan! LaIu
diikuti Al Farabi dan Ibnu Sina. Tetapi setelah dengan fikiran bebas Ghazali
menyclaminya. dia mendapati bahwa Ketuhanan Ariestoteles itu bertcntan-

pegang. Dilukiskannya bagaimana kesan dan perasaannya melihat masyar-
akm yang ada di sekelilingnya. Dipelajarinya setiap agama. Dan Mazhab-
mazhab yang ada dalam setiap agama. Dipelajarinya pula Filsafat.

Dia sudah terkenal sebagai Ulama Fiqhi yang besar. Dan telah terkenal
berjasa membangun IImu Qalam. Tetapi hatinya sendiri berkata, apakah ini
sudah benar? Bukankah setiap pemeluk agama mengatakan bahwa agaman-
yalah yang benar? Setiap pemeluk suatu mazhab mencela dan memburukkan
mazhab yang lain dan berkata bahwa dialah yang beroleh kebenaran. Men-
gapa tersebut dalam suatu Hadits, bahwasanya Yahudi dan Nashrani akan
pecah menjadi 70 dan 71 pecahan Islam 72 pecahan? Sarna sekali menga-
takan bahwa dialah yang benar? pada hal dalam Hadits itu dinyatakan juga
bahwa yang diakui Nabi kebenarannya hanyalah satu saja, yang memegang
akan pelajaranku dan sahabat-sahabatku. Di mana letak kebenaran itu?
Apakah setiap pecahan itu mengandung kebenaran dan juga mengandung
kesalahan?

Maka sebagai seorang yang berjiwa besar pemahlah dia ragu. Meskipun
dalam mululnya dia menyatakan yakin. Dan dia sendiri pun pernah berkata,
bahwa kepada orang awam berikanlah ilmu yang populer, jangan dipersulit.
Tetapi bagi ahli ilmu istimewa pilihlah yang tinggi yang mendalam.

, Empat golongan yang ada dalam Islam mendapat bahasannya yang
mendalam. Pertama kaum Mutakallimin, yaitu IImul Qalam. Ahli Theologie
Islam.

Kedua, AhIi Filsafat.
Ketiga Kaum Batiniyah.
Keempat Kaum Shufiyah.

Dihargainya jasa kaum IImu Qalam. Sebab mereka telah berusaha den-
gan ilmu itu mempertahankan kepercayaan Ketuhanan secara teratur. Tetapi
Ghazali merasa bahwasanya dalil-dalil yang mereka tegakkan, tidaklah tahan
uji. Jika dia memandang dari satu segi, orang dapat memandang dari segi
yang lain (relatit). Sehingga tinggi, menimbulkan syak dan ragu-ragu.

Sebab itu semata-mata dengan ilmu kalam tidaldah bisa mencapai kebe-
naran.

Dihormati dan dihargainya Filsafat. Dia kagum karena dengan filsafat
kita bisa mengasah otak, terutama dalain hal IImu-Pasti dan IImu Alam
(Riadhah dan Tabiat). Tetapi setelah sampai kepada soal-soal ketuhanan,
nyatalah filsafat hanya terawang akaI manusia yang tidak senantiasa dapat
dipegang. Sepintas laIu keIihatan Aristoteles telah menemukan Tuhan! Lalu
diikuti AI Farabi dan Ibnu Sina. Tetapi setelah dengan ftlciran bebas GhazaIi
menyeIaminya, dia mendapati bahwa Ketuhanan Ariestoteles itu bertentan-
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Akhirnya j.uuhlah rcnuncan bchau kcpada taxaut.
Tcrtariknya bcliau kcpada tasauf. scbah yang dipcnungkan dalarn tasauf

bukanlah scmata-rnata akal, Schab sudah nyata dcngan hanya mcmpcr
turutkan rcnungan akal, hanya bcrtcrnu dcngan kcbangkrutan. Bcliau pun
mcngakui bahwasanyabanyak pulalah kc-alahan yang tcrdapat pada ahh-ahli

1\
T:\S:\l'F

gan dcngan ;1f.:,II1l..l.

Kaum l ruhr y, atau kaum Maicnalrs rncmungkrn adanya yang rncnjadi
kan alam. dan bcrkata bahwa alam tcrjad: scndrnnya.

Kaum ~alur:.llh yan]; mc-k rpun mcnguku: adanya Yang \laha BIJJk,;ma
IClaPI mcmungkm hall\'. a manu-aa akan drbangkukan lag: xcxudah maunya,
dan mcrnungku: adallya han Ill'lllh;lla,all .aklurut)

Kaum hl'alal Kctuhanan. > ang mcnguku: IlIl'llI,lIlg ada 'Juhan, tctapi
pcngctahuan Tuhan uu hanya icntang pcrkara-perkara yang bcsar-bcsar dan
tidak rnclipuu kcpada yang } 11:·1 «Icuul: dan tubuh udaklah dibangkukan-,
kcmbah, hanyalah n) av. a sap. ) ang udak bolch Ianau. Scmuanya uu, dan
scmuany a yang lain yang scrurnpun dcngan uu, udaklah rncmbcrikan pctun
juk yang lcgas dalam mcncrnpuh ludup. Scmuanv a uu hanyalah mcmbawa
kcpada jalan dua bcrxunpang. Pcrtama tctap bcrugama. kcdua rnclcmparkan
agama sama xckah. Pcndcknya kcsan fIl-';ltal yang bcrvunpang uu hanya satu,
yauu pccah bclahnya tujuan hidup rnanu-ra. karcna mcnuntut naluri akalnya
bclaka,

l.alu bchau uruau pula bum BallOIYJh, YJI1Upccahan kaurn Syi'ah yang
pada lahirnya mcnunjukkan suatu pcgangan kcpercay.un, padahal pada baun
nya adalah xatu gnakan poliuk , yang InglO mcngcrnbahkan kckuasaan
pcmcnruah kcpada kcturunan Ah bin Ahl Thalih. Kaurn 1111 bcrpcndirian.
bahwasanya rlmu yang khusu-, udaklah drdapat dcngan scmbarangan saja.
Ilmu "yang sl'jall'" hanya dapat duurunkan dan "Imam Yang Ma'shum", yang
suri dari kcvalahan dan dosa (. I

Di dalam "AI Munqivu" udak banyuk bcliau mcmbicarakan Batiniyah,
Banru yah hany ak drkupaxny a dalarn buk u 'AI \lll,la/hlrl'", '"AI Krsthasil
Mustaqim". dan '"AI Hujjatul Haqq

Kriuknya yJng hcbat kcpad;1 liI,alal dlluli,n);1 11;..Idakuah "Tahalutul
Falaxitah .

gan dengan agama.
Kaum Dahry, atau kaum Materialis memungkiri adanya yang menjadi-

kan alam, dan berkata bahwa alam terjadi sendirinya.
Kaum NatiIralis yang meskipun mengakui adanya Yang Maha Bijaksana

tetapi memungkiri bahwa manusia akan dibangkitkan lagi sesudah matinya,
dan memungkiri adanya hari pembalasan (akhirat).

Kaum Filsafat Ketuhanan, yang mengakui memang ada Tuhan, tetapi
pengetahuan Tuhan itu hanya tentang perkara-perkara yang besar-besar dan
tidak meliputi kepada yang Juz-i (detail) dan tubuh tidaklah dibangkitkan,
kembali, hanyalah nyawa saja, yang tidak boleh fanaa. Semuanya itu, dan
semuanya yang lain yang serumpun dengan itu, tidaklah memberikan petun-
juk yang tegas dalam menempuh hidup. Semuanya itu hanyalah membawa
kepada jalan dua bersimpang. Pertarna tetap beragama, kedua melemparkan
agama sama sekali. Pendeknya kesan filsafat yang bersimpang itu hanya satu,
yaitu pecah belahnya tujuan hidup manusia, karena menuntut naluri akalnya .
belaka.

Lalu beliau tinjau pula kaum Batiniyah, yaitu pecahan kaum Syi'ah yang
pada lahirnya menunjukkan suatu pegangan kepercayaan, padahal pada batin-
nya adalah satu gerakan politik, yang ingin mengembalikan kekuasaan
pemerintah kepada keturunan Ali bin Abi Thalib. Kaum ini berpendirian,
bahwasanya ilmu yang khusus tidaklah didapat dengan sembarangan saja.
Ilmu "yang sejati" hanya dapat diturunkan dari "Imam Yang Ma'shum", yang
suci dari kesalahan' dan dosa. (*)

Di dalam "AI Munqizu" tidak banyak beliau membicarakan Batiniyah.
Batiniyah banyak dikupasnya dalam buku "AI Mustazhiri", "AI Kisthasil
Mustaqim", dan "AI Hujjatul Haqq".

Kritiknya yang hebat kepada filsafat ditulisnya pada kitab "Tahafutul
Falasifah".

IV
TASAUF

Akhirnya jatuhlah renungan beliau kepada tasauf.
Tertariknya beliau kepada tasauf, sebab yang dipentingkan dalam tasauf

bukanlah semata-mata akal. Sebab sudah nyata dengan hanya memper-
turutkan renungan akal, hanya bertemu dengan kebangkrutan. Beliau pun
mengakui bahwasanya banyak pulalah kesalahan yang terdapat pada ahli-ahli

(.•) Kaum Katolik mempertahaukan teutang sucinya Iman dari dosa. Dan Paus adalah

Rama Sud dalam kepercayaan mereka.
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tasauf yang terdahulu daripadanya. Tetapi kesalahan itu.dapatlah dipcrbaiki,
asal saja dua perkara tidak terpisah. Yaitu, "lImu dan Amal"

Yang sangat menarik beliau dalam tasauf ialah latihan-latihan jiwanya.
Latihan mempertinggi sifat-sifat yang terpuji (Mahmudah) dan menahan
dorongan nafsu buat sifat-sifat yang tercela (Madmumah). Sehingga menjadi
bcrsihlah hati sanubari. Maka hati sanubari yang bersih itulah yang dapat
mendekati Tuhan, apatah lagi jika senantiasa dihiasi dengan zikir, yaitu ingat
atau mcnyebut Allah.

Dipelajarinya dengan seksama perbuatan-pcrbuatan Nabi Muhammad
Saw dan sahabat-sahabatnya yang berhubungan dengan IImu Kcbatinan.
Bahkan dipclajarinya pula tarikh kchidupan Naill Isa Almasih AS dan

ditelaahnya kitab-kita karangan kaurn Shufiyah. sebagai "Qutul Qulub" ka
rangan Abu Thalib Al MaJcJd. kitab-kitab karangan Al Harits Al Muhasibi.
Fatwa dan buah renungan Al Junaidi, Al Syibli, Abu Yazid Bustami. bahkan
juga Al Halla}.

Maka terdengar oIehnya kesan bahwa IImu Tasauf bukanlah ilmu sern
barangan, yang sernata-mata hanya akal dan logika. Di sini sebagian besar
yang dipentingkan adalah rasa. atau Zauq (gevoel). Kenaikan-kenaikan tingkat
jiwa dari satu maqarn ke maqam yang lain. Tujuan yang sejati ialah keba
hagiaan yang udak ada taranya. kebahagiaan yang tidak dapat digambarkan
dcngan tulisan, udak dapat dikhayalkan oleh penglihatan mata atau pcndcn
garan telinga, yaitu ketenterarnan jiwa dalarn karnpung yang kckal, kampung
akhirat. Untuk mencapai itu haruslah mcmbawa bekal dan menyediakan alat.
Bckal dan alat ialah Taqwa. Taqwa ialah gabungan dari sifat-sifat bckas
latihan jiwa. Yaitu menahan hawa nafsu, tidak terpcdaya pada fata morgana.
mclepaskan segala ikatan yang merintang di dalam menuju keridhaan Allah
Ta'ala.

Maka disusunnyalah bukunya "Ihya "Ulurnuddin" (Menghidupkan kern
bali IImu Agama). Suatu buku yang membahas secara luas berbagai masalah
kcagarnaan. Suatu kesanggupan menghidangkan soal besar dalam bahasa
yang mudah. gabungan kejemihan otak dengan pcrasaan hati yang mumi.
Satu filsofat yang luhur dari seorang anti filsofat. Suatu jclmaan fikiran
tinggi dari seorang yang tidak hanya rnengernukakan fikiran. Satu kitab buat
mcnyempumakan faharn tentang rahasia Quran. Satu sastra yang bukan saja
untuk Muslimin. bahkan Kebenaran untuk dunia.

Dalam buku itulah dikawinkan kernbali di antara lahir dcngan batin di
antara Fiqhi dengan Tasauf dan IImu Qalam. Semuanya buat satu rnaksud,
yaitu mengokohkan Iman dan Cinta kepada Tuhan Sarwa Sckalian Alam.

tasauf yang terdahulu daripadanya. Tetapi kesalahan ituAlapatlah diperbaiki,
asal saja dua perkara tidak: terpisah. Yaitu, "l1mu dan Amal" .

Yang sangat menarik beliau dalam tasauf ialah latihan-Iatihan jiwanya.
Latihan mempertinggi sifat-sifat yang terpuji (Mahlliudah) dan menahan
dorongan nafsu buat sifat-sifat yang tercela (Madmumah). Sehingga menjadi
bersihlah hati sanubari. Maka hati sanubari yang bersih itulah yang dapat
mendekati Tuhan, apatah lagi jika senantiasa dihiasi dengan zikir, yaitu ingat
atau menyebut Allah.

Dipelajarinyadengan seksama perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad
Saw dan sahabat-sahabatnya yang berhubungan dengan I1mu Kebatinan.
Bahkan dipelajarinya pula tarikh kehidupan Nabi Isa Almasih AS dan

ditelaahnya kitab-kita karangan kaum Shufiyah, sebagai "Qutul Qulub" ka-
rangan Abu Thalib Al MaW. kitab-kitab karangan Al Harits Al Muhasibi.
Fatwa dan buah renungan Al Junaidi. Al Syibli. Abu Yazid Bustami. bahkan
juga Al Hallaj.

Maka terdengar olehnya kesan bahwa I1mu Tasauf bukanlah ilmu sem-
barangan, yang semata-mata hanya akal dan logika. Di sini sebagian besar
yang dipentingkan adalah rasa, atau Zauq (gevoel); Kenaikan-kenaikan tingkat
jiwa dari satu maqam ke maqam yang lain. Tujuan yang sejati ialah keba-
hagiaan yang tidak: ada taranya. kebahagiaan yang tidak: dapat digambarkan
dengan tulisan, tidak: dapat dikhayalkan oleh penglihatan mata atau penden-
garan telinga, yaitu ketenteraman jiwa dalam kampung yang kekal, kampung
a-Ichirat.Untuk mencapai itu haruslah membawa bekal dan menyediakan alat.
Bekal dan alat ialah Taqwa. Taqwa ialah gabungan dari sifat-sifat bekas
latihan jiwa. Yaitu menahan hawa nafsu, tidak terpedaya pada fata morgana,
melepaskan segala ikatan yang merintang di dalam menuju keridhaan Allah
Ta'ala.

Maka disusunnyalah bukunya "Ihya "Ulumuddin" (Menghidupkan kem-
bali IImu Agama). Suatu buku yang membahas secara luas berbagai masalah
keagamaan. Suatu kesanggupan menghidangkan soal besar dalam bahasa
yang mudah, gabungan kejemihan otak dengan perasaan hati yang mumi.
Satu jilsafat .yang luhur dari seorang anti jilsafat. Suatu jelmaan fikiran
tinggi dari seorang yang tidak hanya mengemukakan fikiran. Satu kitab buat
menyempumakan faham tentang rahasia Quran. Satu sastra yang bukan saja
untuk Muslimin, bahkan Kebenar:an untuk dunia.

Dalam buku itulah dikawinkan kembali di antara lahir dengan batin di
antara Fiqhi dengan Tasauf dan I1mu Qalam. Semuanya buat satu maksud,
yaitu mengokohkan Iman dan Cinta kepada Tuhan Sarwa Sekalian Alam.
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Mcnurut pcngalarnan Ghazali, kccerdasan dan kesanggupan akal manu
sia itu tidaklah sarna. Scnanuasa ada orang awam, yauu manusia biasa, dan
ada orang khawas, yang bcrfikir Ichih ccrdas, Ghazali rncnaschatkan, supaya
orang awarn yang bclurn sanggup bcrfikir ccrdas. tcratur dan rncluaskan ilmu
pcngctahuan. tak pcrlu mcrnbicarakan soal bcrdalam-dalam. yang akan Icbih
banyak mcrusak dan mcmpcrbaiki. Bagt 51 aWJJl1. cukuplah jika dia ber
pcgang dcngan Nash Quran dan Sunnah. Tak usah banyak tanya. dan tak
usah campur-campur pula rncmawilkan ayat dan Hadits mcnurut fahamnya.
karena itu akJJI mcrusakkan saja bagi pcndiriannya. Ta'wil orang awam,
adalah laksana orang yang udak pandai bcrcnang rncncoba hcndak mcrcnangi
lautan.

Ada lagi scicngah orang. ilmunya baru setengah perjalanan. Baru men
dapat pcrkakas, tctapi bukan alat dan hasilnya sendiri, hanyalah diambilnya
dari orang lain. Bclum ada padanya kesanggupan rnernbanding. Maka umbul
lah syak dan keraguan dalarn haunya.

Tetapi ada orang yang mencapai tingkat yang Icbih tinggi. Orang itu
udak lagi scmata-mata berpcgang kepada kulit lahir dari Nash. Tetapi

\'1
TI~GKAT MANUSIA

IIOll! <cjat: atau \1j'nlat mcnurut Gha/alr. hukanlah (lidapat scmata-rnata
dcngan akal. Ilmu yang scjau atau :\1a'rilat yang scbcuarnya ralah IIlI,'ngcnal
Tuhan Mcngcnal. l ludrat Rubuiuvah l jud Tuhun mchpuu sq!:ti.1 l 'jud
Tidak ada yang ujud, mclamkan Allah dan pcrbu.uan Allah. AI/(Jil dan
perbuatannva adalah dua. bukan .Illiu.

Di xirulah Ghazah rncmclaskan pcndmannya lang bcrbcda dengan Hallaj
dan shufi yang lam yang bcrkcsan. Ujudnya ItU ialah Kcsatuan Scmcsta
(Wihdatul WUJud), Alam scluruhnya ini adalah rnakhluk dan ayat (bukti)
tcntang kckuasaan dan kcbesaran-Nya. Apahila tclah Tajalli (jelas) dalam
hati Ma'rifat akan hak ikat kc-Tuhanan itu, dan sifat-xrfat scrta af'al (pcrbuat
annya) dan nikmat rahrnat yang tcrkandung pada kcjadian Dunia dan Akhirat,
itulah dia Bahagia. Olch Kaurn Filsafat, itulah yang dikatakan syurga. Dan
oleh Ahli Haqq, itulah scbab-scbab yang rncmantaskan buat masuk kc dalarn
syurga. Bertambah meluas dan mcndalam Ma'rifat manusia dengan itu,
bertambah luas pulalah syurga yang akan didapaunya.

\
\1:\ 'RIFAT

V
MA'RIFAT

Ilmu sejati atau Ma'rifat menurut Ghazali, bukanlah didapat semata-mata
dengan akal. Ilmu yang sejati atau Ma'rifat yang scbcnarnya ialah mcngenal
Tuhan. Mengenak Hadral Rububiyah. Ujud Tuhan mclipuLi segala Ujud.
Tidak ada yang ujud, melainkan Allah dan pcrbuatan Allah. Allah dan
perbualannya adalah dua, bukan salu.

Di sinilah Ghazali menjelaskan pendiriannya yang berbeda dengan Hallaj
dan shufi yang lain yang berkesan. Ujudnya itu ialah Kesatuan Semesta
(Wihdatul Wujud). Alam seluruhnya ini adalah makhluk dan ayat (bukti)
tentang kekuasaan dan kebesaran-Nya. Apabila telah Tajalli (jelas) dalam
hati Ma'rifat akan hakikat ke-Tuhanan itu. dan sifat-sifat serta aral (perbuat-
annya) dan nikmat rahmat yang terkandung pada kejadian Dunia dan Akhirat.
itulah dia Bahagia. Oleh Kaum Filsafat, itulah yang dikatakan syurga. Dan
oleh Ahli Haqq. itulah sebab-sebab yang memantaskan buat masuk ke dalam
syurga. Bertarnbah meluas dan mendalam Ma'rifat manusia dengan itu,
bertarnbah luas pulalah syurga yang akan didapatinya.

VI
TINGKA T MANUSIA

Menurut pengalaman Ghazali, kecerdasan dan kesanggupan akal manu-
sia itu tidaklah sarna. Senantiasa ada orang awam, yaitu manusia biasa, dan
ada orang khawas, yang berftkir lebih cerdas, Ghazali menasehatkan. supaya
orang awam yang belum sanggup berfikir cerdas. teratur dan meluaskan ilmu
pengetahuan, tak perlu membicarakan soal bcrdalam-dalam. yang akan lebih
banyak merusak dari memperbaiki. Bagi si awam. cukuplahjika dia ber-
pegang dengan Nash Quran dan Sunnah. Tak usah banyak tanya, dan tak
usah campur-campur pula menta'wilkan ayat dan Hadits menurut fahamnya,
karena itu akan merusakkan saja bagi pendiriannya. Ta'wil orang awam,
adalah laksana orang yang tidak pandai berenang mencoba hendak merenangi

lautan.
Ada lagi setengah orang. ilmunya baru selengah perjalanan. Baru men-

dapat perkakas, tetapi bukan alat dan hasilnya sendiri, hanyalah diambilnya
dari orang lain. Belum ada padanya kesanggupan membanding. Maka timbul-
lah .syak dan keraguan dalam hatinya.

Tetapi ada orang yang mencapai tingkat yang lebih tinggi. Orang itu
tidak lagi semata-mata berpegang kepada kulit lahir dari Nash, Tetapi
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Bcliau rnisalkan dcngan adanya sescorang dalam rumah orang awam
mcndcngar kabar dan orang yang tahu, bahwa si Anu ada dalam rumah,
rnaka pcrcayalah dia.

Orang Alirn menyaksikan tanda-tanda, misalnya baju tcrsangkut, tcrorn
pah tcrlctak di hadapan rumah, atau suaranya terdcngar. Maka dapatJah dia
menyirnpulkan bahwa si Anu mcmang ada dalam rumah.

Orang 'Arifin masuk scndiri kc dalam rumah itu, dan bertcmu dia dcngan
si Anu.

Kata bcliau, orang 'Arifin yang telah mcncapai martabat begini, itulah
kecintaan Tuhan yang tclah bertcmu dcngan inti-san ilmu. Orang-orang Alirn
tingkat kedua tadi, belumlah sampai kepada derajat ini. Untuk mcncapai
martabat seperti ini, mulailah mcnaklukkan akal kcpada jalan kccintaan.
Jalannya ialah mclepaskan diri dan pcngaruh kcmcgahan lantaran mcndapat
ilrnu pcngctahuan itu sckalipun Lcpaskan ikatan Ncgcri-Pcnipu (Dunia) dan
tctapkan tujuan mcnuju Ncgcri Yang Khulud (Akhirat). Mcnghadap sernata
mata kcpada Allah dcngan mcmbcsarkan Himmah (cita-cua dan kcmauan).
Maka pilihlah Suluk (jalan yang ditempuh) olch orang shufi. Ta'lukkan diri,
hawa dan nafsu dan kcinginan ke da!am suatu latihan batin (Riadah) dan
pcrjuangan (rnujahadah). Dengan keseuaan mcncmpuh jalan dernikian, dari
scdikit akan tcrbuka!ah hijab, yang mcndinding antara saya dan Engkau,
schingga dapatlah musyahadah (rncnyaksikan sendiri). Dcngan penglihatan
hati (rnusyahadatul-galb), bukan dcngan penglihatan rnata. Schab pcnglihat
<Inmata iru hanyalah ala! bclaka dari pcnglihatan haLi. Buta dalarn pcrkara ini

mcningkat kcpada yang lebih unggi dari itu, yaitu ilmu yang lebih banyak
dapat dirasakan dari dikatakan.

Itulah anugcrah isurnewa dan Allah. Dia dapat rnenyaksikan yang haqq
dcngan Nur cahaya kcyakinan.

Maka bcliau bagilah dcrajat mcncapai Iman dan Yakin itu kepada tiga
ungkat :
I. Tingkat orang awam.

Orang awam itu mcmpcrcayai kabar bcrita yang dibawa olch orang yang
dipcrcayainya.

2. /17UJn orang awan
Dia mcndapat kcpcrcayaan dari jalan mcmbanding, mcneliti dan me
rncriksa dcngan scgcnap kckuatan aka! dan manthiknya (intelektual
isrnc).

1. lman orang Arifin
Dia dan tumbuh kcyakinan sctclah mcnyaksikan sendiri akan kcbcnaran
itu dcngan tidak ada dinding-dindingnya lagi.

meningkat kepada yang lebih tinggi dari itu, yaitu ilmu yang lebih banyalc
dapat dirasakan dari dikatakan.

Itulah anugerah istimewa dari Allah. Dia dapat menyaksikan yang haqq
dengan Nur cahaya keyakinan.

Maka beliau bagilah derajat mencapai Iman dan Yakin itu kepada tiga
tingkat :
1. Tingkat orang awam.

Orang awam itu mempercayai kabar berita yang dibawa oleh orang yang
dipercayainya.

2. Iman orang awan.
Dia mendapat kepercayaan dari jalan membanding, meneliti dan me-
meriksa dengan segenap kekuatan akal dan manthiknya (intelektual
isme).

3. lman orang Arifin.
Dia dan tumbuh keyakinan setelah menyaksikan sendiri akan kebenaran
itu dengan tidak ada dinding-dindingnya lagi.

Beliau misalkan dengan adanya seseorang dalam rumah orang awam
mendengar kabar dari orang yang tahu, bahwa si Anu ada dalam rumah,
maka percayalah dia.

Orang Alim menyaksikan tanda-tanda, misalnya baju tersangkut, terom.
pah terletak di hadapan rumah, atau suaranya terdengar. Maka dapatlah dia
menyimpulkan bahwa si Anu memang ada dalam rumah.

Orang 'Arifin masuk sendiri ke dalam rumah itu, dan bertemu dia dengan
si Anu.

Kata beliau, orang 'Arifin yang telah mencapai martabat begini, ituIah
kecintaan Tuhan yang telah bertemu dengan inti-sari ilmu. Orang-orang Alim
tingkatkedua tadi, belumlah sampai kepada derajat ini. Untuk mencapai
martabat seperti ini, mulailah menaklukkan akal kepada jalan kecintaan.
Jalannya ialah melepaskan diri dari pengaruh kemegahan lantaran mendapat
ilmu pengetahuan itu sekalipun. Lepaskan ikatan Negeri-Penipu (Dunia) dan
tetapkan tujuan menuju Negeri Yang Khulud (Akhirat). Menghadap semata-
mata kepada Allah dengan membesarkan Himmah (cita-cita dan kemauan).
Maka pilihlah Suluk (jalan yang ditempuh) oleh orang shufi. Ta'lukkan diri,
hawa dan nafsu dan keinginan ke dalam suatu latihan batin (Riadah) dan
perjuangan (mujahadah). Dengan kesetiaan menempuh jalan demikian, dari
sedikit akan terbukalah hijab, yang mendinding antara saya dan Engkau,
sehingga dapatlah musyahadah (menyaksikan sendiri). Dengan penglihatan
hati (musyatladatul-galb), bukan dengan penglihatan mata. Sehab penglihat-
an, mata ini hanyalah alat belaka dari penglihatan hati. Buta dalam perkara ini
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Manusia ingin sekali hendak tahu. Karcna dia datang ke dunia ini dcngan
serba tak tahu. (La Ta'lamuna syai-an). Apabila dapal.lah kita rncngctahui
suatu hal yang belum kita ketahui, terasalah kescnangan hati. Tingkat kcsc
nangan itu ada dua. Pertama lazaat . yaitu kepuasan. Kedua Sa'adah, yaitu
kcbahagiaan.

Bcrtambah banyak yang dapat diketahui, bertambah naiklah tingkat
kepuasan dan bertambah mendalam rasa kebahagiaan. Itulah sebabnya orang
yang Icbih luas ilmu pengetahuannya itu, lebih merasa bcrbahagia dari orang
yang kurang pcngetahuan.

Maka di manakah puncak tcrunggi dari kepuasan, dan kcbahagiaan?
Puncaknya yang teninggi ialah "Ma'rifatullah'' Mengcnai Tuhan.

Dcngan scgenap kepandaian Filsafat, Manthik, keindahan dan pcngala
man, Ghazali menyaLakan nilai Ma'rifatullah uu,

Rasa puas karcna rncngctahui scsuatu ialah rncnurut thabi'at kcjadran
sesuatu itu. Kcpuasan mala ialah karena mclihat rupa yang indah. Kclczatan
telinga ialah karena mendengar suara yang merdu. Maka scgala indera dalam
tubuh, mendapatlah kepuasan karcna tcrcapai pcngetahuan uu mcnurut
imbangannya rnasing-rnasing.

VII
8AHAGIA

bukanlah buat mala. tetap buta hati yang ada dalam dada.
Pada waktu itu hilanglah segala Iceraguan dan syak, timbullah Ma'rifat

yang Yakin
Ghazali menyatalcan dengan jujur bahwasanya dia sendiri beberapa kali

telah dapat menyaksikan itu.
Maka dapatlah disimpulkan dalam Iceterangan beliau rtu, bahwasanya

hanya satu jalan saja yang dapat mcncapai Ma'rifat yang mulia dan rnurm IlU,

yaitu jalan shufiyah. Kesungguhan, ketha'atan dan keseuaan menjaga scgala
syarat rukunnya, menghentikan segala larangan dan pantangannya, membuat
jiwa scndiri suci bersih sehingga menimbulkan cahaya diri dengan Cahaya
Hidayat petunjuk Tuhan. Orang yang seperti inilah yang akan mencapai
derajat Wah. 1

Derajat Wali-ul-Lah itu, rnenurut Ghazali adalah dr bawah derajat Nabi,
Sebab Nabi rnendapat wahyu dcngan icratur. Tctapi Wah mcndapal Ilham.
Macam-macam cara datangnya, ada dcngan pcraruaraan mimpi, ada dcngan
perantaraan tafakkur (bersamadi) dan kadang-kadang datang berupa suara
gaib dari Jin. Itulah yang biasa dinamai hauf.

Scsungguhnya sumber datangnya semua itu ialah sama-sarna dari Allah.

bukanlah buat mata, tetap buta hali yang ada dalam dada.
Pada waktu itu hilangiah segala keraguan dan syak, timbullah Ma'rifat

yang Yakin
Ghazali menyatakan dengan jujur bahwasanya dia sendiri beberapa kali

telah dapat menyaksikan itu.
Maka dapatlah disimpulkan dalam keterangan beliau itu, bahwasanya

hanya satu jalan saja yang dapat mencapai Ma'rifat yang mulia dan mumi itu,
yaitu jalan shufiyah. Kesungguhan, ketha'atan dan keseliaari menjaga segala
syarat rukunnya, menghentikan segala larangan dan pantangannya, membuat
jiwa sendiri suci bersih sehingga menimbulkan cahaya diri dengan Cahaya
Hidayat petunjuk Tuhan. Orang yang segerti inilah yang akan mencapai
derajat WalL . ~

Derajat Wali-ul-Lah itu, menurut Gha7.ali adalah de bawah derajat Nabi.
Sebab Nabi mendapat wahyu dengan teratur. Telapi Wali mendapat Ilham.
Macam-macam cara datangnya, ada dengan peranlaraan mimpi, ada dengan
perantantan tafakkur (bersamadi) dan kadang-kadang datang berupa suara
gaib dari Jin. Itulah yang biasa dinamai hatif.

Sesungguhnya sumber datangnya semua itu ialah sarna-sarna dari Allah.

VII
BAHAGIA

Manusia ingin sekali hendak tahu. Karena dia dalang ke punia ini dengan
serba talc tahu. (La Ta'lamuna syai-an). Apabila dapatlah kita mengetahui
suatu hal yang belum kita ketahui, terasalah kesenangan hati. Tingkat kese-
nangan itu ada dua. Pertama lazaat. yaitu kepuasan. Kedua Sa 'adah , yaitu
kebahagiaan.

Bertambah banyak yang dapat diketahui, bertambah naiklah tingkat
kepuasan dan bertambah mendalam rasa kebahagiaan. Itulah sebabnya orang
yang lebih luas ilmu pengetahuannya itu, lebih merasa berbahagia dari orang.
yang kurang pengetahuan.

Maka di manakah puncak tertinggi dari kepuasan, dan kebahagiaan?
Puncaknya yang tertinggi ialah "Ma'rifatullah" Mengenai Tuhan.

Dengan segenap kepandaian Filsafat, Manthik, keindahan dan pen gala-
man, Ghazali menyatakan nilai Ma'rifatullah itu.

Rasa puas karena mengetahui sesuatu ialah menurut thabi'at kejadian
sesuatu itu. Kepuasan mata ialah karena melihat rupa yang indah. Kelezatan
telinga ialah karena mendengar suara yang merdu. Maka segala indera dalam
tubuh; mendapatlah kepuasan karena tercapai pengetahuan itu menurul
imbangannya masing-masing.
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(Kadang ingkarlah mata akan cahaya matahari lantaran trakhom. Dan ka
dang-kadang ingkarlah mulut scjuknya air, lantaran sakin.

Kcindahan Tuhan hanya dirasai oleh hati. Dan hati tidaklan mati karena
kcmatian tubuh. Bahkan dcngan mati itulah dia bcrtambah kuat. Karcna
hidup itu pada hakikatnya adalah kegelapan, dan maut itulah terang

"Qad tunkirul 'ainu dhau-asy-syamsi min ramadin.Wahyunkirul famu aalwal
maal min saqamin"

XLI

Nyata indria adalah dari nyalanya jiwa. Pusat tndria yang sebcnamya
ialah hati. Apabila mata mclihat yang indah, dan tclinga mcndengar yang
mcrdu, dcngan scndirinya timbullah kcinginan hati he ndak rnengetahui dari
mana asal datangnya, dan siapakah gcrangan penciptanya. Maka mcngctahui
sumbcr tcmpat datangnya scgala kcindahan itu hanyalah scm ala tugas hati.

Maka tidaklah syak lagi - demikian Ghazali - bahwasanya puncaknya
scgala keindahan, kepuasan dan kcbahagiaan ialah mcngctahui pokok pang
kal scgala kcjadian, pokok pangkal scgala kcindahan. Itulah Allah. Tidak ada
di atas itu lagi.

Karcna kalau tempat mencari Ma'rifat sudah terasa indah, puas dan
bahagia, kononlah Ma'rifat itu scndiri.

Bcliau misalkan dcngan seorang yang mcrasa berbahagia jika dapat
bcrkcnalan dengan Pcrdana Menteri. Tcntu tingkat kebahagiaannya akan naik
lagi, jika dia dapat berkenalan dengan Raja. Maka bagaimanalah agaknya
rasa puas dan bahagia, jika dapat berkenalan dengan Rajanya segala Raja?

Itulah bahagia yang tidak ada bahagia di atasnya lagi, Itulah ujungnya
scgala kcpuasan. Karcna tidak ada yang Maujud yang lebih mulia dari
padanya. Bahkan scgala yang maujud ini mulai, adalah karen a kemuliaan
Nya. Ada, karcna dikehcndaki-Nya.

Kcsan yang didapat dari Filsafat beliau: Cobalah timbang baik-baik,
Apakah kelczatan, kepuasan dan kcbahagiaan, yang hanya didapat dengan
indera lahir? Bukankah scmuanya pandangan mata, pcndengaran telinga dan
indcra yang lahir itu hanya hidup karcna masih adanya pcrtalian di antara
tubuh dcngan nyawa? Apabila pelita nyawa tclah padam, masih dapatkah
mata mclihat dan tclinga mcndcngar? Bahkan, sakit badan sajapun telah
mcrubah rasa indah pad a pcnglihatan mata dan pcndcngaran tclinga. Se
bagaimana pcrkataan scorang Shufi di bclakang Ghazali,yaitu Bushairi :

Nyala indria adalah dari nyalanya jiwa. Pusat indria yang sebenarnya
ialah haLi. Apabila hlala melihaL yang indah, dan telinga mendengar yang
merdu, dengan sendirinya Limbullah keinginan haLi hendak mengelahui dari
mana asal daLangnya, dan siapakah gerangan penciplanya. Maka mengetahui
sumber LempaLdalangnya segala keindahan itu hanyalah semala Lugas hati.

Maka Lidaklah syak lagi . demikian Ghazali . bahwasanya puncaknya
segala keindahan, kepuasan dan kebahagiaan ialah mengetahui pokok pang-
kal segala kejadian, pokok pangkal segala keindahan. Itulah Allah. Tidak ada
di alaS itu lagi.

Karena kalau tempat mencari Ma'rifat sudah terasa indah, puas dan
bahagia, kononlah Ma'rifat itu sendiri.

Beliau misalkan dengan seorang yang merasa berbahagia jika dapat
berkenalan dengan Perdana Menteri. Tentu tingkat kebahagiaannya akan naik
lagi, jika dia dapat berkenalan dengan Raja. Maka bagaimanalah agaknya
rasa puas dan bahagia, jika dapat berkenalan dengan Rajanya segala Raja?

Itulah bahagia yang tidak ada bahagia di alasnya lagi. Itulah ujungnya
segala kepuasan. Karena tidak ada yang Maujud yang lebih mulia dari-
padanya:· Bahkan' segala yang maujud ini mulai, adalah karen a kemuliaan-
Nya. Ada, karena dikehendaki-Nya.

Kesan yang didapat dari Filsafat beliau; Cobalah timbang baik-baik.
Apakah kelezatan, kepuasan dan kebahagiaan, yang hanya didapat dengan
indera lahir? Bukankah semuanya pandangan mala, pendengaran telinga dan
indera yang lahir itu hanya hidup karena masih adanya perla1ian di antara
tnbuh dengan nyawa? Apabila peliLa nyawa telah padam, masih dapatkah
mala melihat dan Lelinga mendengar? Bahkan, sakiL badan sajapun telah
merubah rasa indah pada penglihatan mala dan pendengaran telinga. Se-
bagaimana perkalaan seorang Shufi di belakang Ghazali,yaitu Bushairi :

XLI

"Qad tunkirul 'ainu dhau-asy-syamsi min ramadin.Wahyunkirul famu aalwal
maal min saqamin"

(Kadang ingkarlah mala akan cahaya matahari lantaran trakhom. Dan ka-
dang-kadang ingkarlah mulut sejuknya air, lantaran sakit).

Keindahan Tuhan hanya dirasai oleh hati. Dan hati tidaklalt mati karena
kematian tubuh. Bahkan dengan mati itulah dia berlambah kuat. Karena
hidup itu pada hakikatnya adalah kegelapan, dan maut itulah terang

129



130

Hanya dcngan IlU!
Kcmanlah Al-Ghazaii rncrnhawa jalan rncnuju Maritu; uu. Dan Ma'rifat

lah, lam tidak , jalan satu-satunya mcnuju kcbahagiaan jiwa. Dan dcngan
itulah dia mcmhina perjalanan tasauf yang baru, scsudah sekian lama harnpir
hilang atau lcrslslh di dalam jalan-jalan yang ragu. Maka hiduplah tasauf itu
sebagai suatu gahungan dan rasa keindahan dan cmta. Dcngan umtunan
Syari'at Nabi Muhammad yang tidak bolch berubah-ubah. Scbab uu maka
tasauf Ghazali kcmudiannya telah mcnimbulkan Scni yang hidup dalam

Bukanlah di waktu mall, atau bukanlah di waktu udur saja rnata-hau uu
terbuka. Dia tcrbuka pula di waktu bangun, di waktu sadar, asal ada latihan,
Lauhan uu ialah mcnahan nafsu, mcnahan ghadab, yauu marah. dan segala
budi pckerti yang tcrcela. Maka apabila seorang hamba tclah bcrsuni dcngan
dirinya, terhenulah perjalanan indria, bangunlah indria baun, Maka teruskanlah
Zikrullah dengan hati, sebut Dia, ingat Dia, dan jangan lepas-Iepaskan. Maka
keuka itu tidak ada mcnerima kabar lagi dan din, dan tidak dari alam. Tidak
ada lagi yang rncnguasai baun, lain dan yang Esa. ltulah pintu Mujahadah,
waxtu itu tcrbukalah mata-hau, dan sangguplah lnsan rnclihat, mcnyaksikan
sendiri, bcbcrapa pcmandangan yang indah, yang payah menyatak ..m dcngan
lidah kccil akan hakikamya. Karcna bahasa dan logat, pada hakikatnya masih
miskin buat rncnyatakan itu scmua. Terbukalah waktu itu Malakut Langit dan
Burni, 'Arasy (ian Kursi, Luh dan Qalarn, kedengaran gerak-geriknya.

Hal ini ducrangkannya dcngan panjang Icbar di dalam Risalah kecilnya
"Kaimiyaus Sa'adah". Kimiak Kebahagiaan. Kimiak yang unggi pada dunia
lahir ini hanya tcrdapat di dalam rumahnya raja-raja. Maka, Kirniak kebati
nan 101 hanya icrdapat di dalam perbcndaharaan Tuhan. Susah dicapainya
bagi si Insan yang hanya dibalut pengaruh benda. Orang pcrantaraan yang
mempcrkcnalkannya kepada kita ialah nabi-nabi. Siapa yang ingin rnendapat
Kimiak bahagia itu dari jalan lain. tidak dcngan perantaraan Anhia dcngan
pctunjuk yang drbcrikannya, akan habislah urnurnya. atau tersesatlah dia ke
jalan lam. dan payah pulang lagi. Maka bcrsikaplah rncnentang scgala sifat
terccla dan bcrusahalah rncrnoma pribadi rncnuju Kamal'

Biarpun gelan alam keliling
Cahaya seminar dijiwa kita
Asalkan wajah tidak bcrpaling
Mcnuju hakikat Khalik Pcncipta.

Tctapi rncsk ipun hidup itu gelap. dcngan mujahadah, dcngan perjuang
an, dapatlah kili rncnycruak kcgelapan itu,

Tetapi meskipun hidup itu gelap. dengan mujahadah, dengan perjuang-
an, dapatlah kita menyeruak kegelapan itu.

Biarpun gelap alam keliling
Cahaya seminar dijiwa kita
Asalkan wajah tidak berpaling
Menuju hakikat Khalik Pencipta.

Bukanlahdi waklu mati. atau bukanlah di waktu lidur saja mata-hati ilu
lerbuka. Dia terbuka pula di waktu bangun, di waklu sadar, asa! ada latihan.
Latihan llu ialah menahan nafsu, menahan ghadab, yailu marah, dan segala
budi pekerti yang tercela. Maka apabila seorang hamba telah bersuni dengan
dirinya. terhentilah perjalanan indria, bangunlah indria batin. Maka teruskanlah
Zikrullah dengan hati, sebut Dia, ingat Dia. dan jangan lepas-lepaskan. Maka
ketika itu tidak ada menerima kabar lagi dari diri, dan tidak dari alamo Tidak
ada lagi yang menguasai batin. lain dari yang Esa. Itulah pintu Mujahadah,
waktu itu terbukalah mata-hati. dan sangguplah Insan melihat. menyaksikan
sendiri, beberapa pemandangan yang indah. yang payah menyatakan dengan
lidah kecil akan hakikatnya. Karena bahasa dan logat. pada hakikatnya masih
miskin buat menyatakan itu semua. Terbukalah waktu itu Malakut Langit dan
Bumi, "Arasy dan Kursi, Luh dan Qalam. kedengaran gerak-geriknya.

Hal ini diterangkannya dengan panjang lebar di dalam Risalah kecilnya
"Kaimiyaus Sa'adah". Kimiak Kebahagiaan. Kimiak yang tinggi pada dunia
lahir ini hanya terdapat di dalam rumahnya raja-raja. Maka, Kimiak kebati-
nan ini hanya terdapat di dalam perbendaharaan Tuhan. Susah dicapainya
bagi si Insan yang hanya dibalut pengaruh benda. Orang perantaraan yang
memperkenalkannya kepada kita ialah nabi-nabi. Siapa yang ingin mendapat
Kimiak bahagia itu dari jalan lain. tidak dengan perantaraan Anbia dengan
petunjuk yang diberikannya. akan habjslah umumya, atau tersesatlah dia ke
jalan lain, dan payah pulang lagi. Maka bersikaplah menentang segal a sifat
tercela dan berusahalah membina pribadi menuju Kamal!

Hanya dengan ilU! ..
Kemarilah AI-Ghazali membawa jaJan menuju Ma'rifal ilu. Dan Ma'nfat-

lah. lain tidak. jalan salu-salunya menuju kebahagiaan ji~a. Dan denga.n
itulah dia membina perjalanan tasauf yang baru. sesudah seklan lama hampu
hilang atau tersisih di dalam jalan-jalan yang ragu. Maka hiduplah tasauf itu
sebagai suatu gabungan dari rasa keindahan dan cinta. Dengan .tuntunan
Syari'at Nabi Muhammad yang tidak boleh berubah-u?ah. Se~b ItU maka
tasauf Ghazali kemudiannya telah menimbulkan Sem yang hldup dalam
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Islam. Karena Seni adalah uruan dari keindahan. dan sumber Iteindatwl
adalah Allah. yang dapat disangsikan bekasnya di dalam alam ini, dipandang
dan dircnung oleh hati-sanubari yang fanaa di da1am cinta, dan baqaa
lantaran ma'rifat.

Maka nampaklah bckasnya itu pada puncak menara. pada gubah mesjid
dan pada ukiran Alquran, pada syair-syair yang merdu dan mendalam dari
Jalaluddin Rumi, Syirazi, Jami, Ibnu Farid, dan beribu orang lagi yang lain.
dan pada pepatah dan kesan jiwa Alhaillah Iskandar dan lain-lain.

Mcmanglah Ghazali Mujaddid, pembuka jalan bam bagi tasauf Islam
dalam perkcmbangannya yang meluas, dan berkesan di serata-rata Dunia
Islam. Bahkan menjadi bahan yang kuat dan teguh, bukan saja bagi Ummat
Islam, bahkan juga bagi pendeta-pendeta Nasrani yang besar di abad-abad
pcncngahan. Schingga Gibran Khalil Ghibran, seorang penyair Arab yang
tcrkcnal di zarnan modcrcn III I , dan beragama Nasrani, menulis di dalam
salah satu unjauan pcrjalanan, bahwasanya dia rnelihat gambar Ghazali
dalam salah satu gcrcja di Eropa. Dan rnclihat kuab-kuab karangan Ghazali
dalam bcbcrapa Kutub-Khanah kcpunyaan pendcta yang besar-besar.

Islam. Karena Seni adalah tiruan dari keindahan. dan somber keindahan
adalah Allah. yang dapat disangsikan bekasnya di dalam aIam ini. dipandang
dan direnung oleh hati-sanubari yang fanaa di dalam einta. dan baqaa
lantaran ma'rifat.

Maka nampaklah bekasnya itu pada puneak menara. pada gubah mesjid
dan pada ukiran Alquran, pada syair-syair yang merdu dan mendalam dati
Jalaluddin Rumi. Syirazi, Jami. Ibnu Farid. dan beribu orang lagi yang lain.
dan pada pepatah dan kesan jiwa Athaillah Iskandar dan lain-lain.

Memanglah Ghazali Mujaddid, pembuka jalan bam bagi tasauf Islam
dalam perkembangannya yang meluas. dan berkesan di serata-rata Dunia
Islam. Bahkan menjadi bahan yang kuat dan teguh. bukan saja bagi Ummat
Islam, bahkan juga bagi pendeta-pendeta Nasrani yang besar di abad-abad
pertengahan. Sehingga Gibran Khalil Ghibran. seorang penyair Arab yang
terkenal di zaman moderen ini, dan beragama Nasrani. meoulis di dalam
salah satu tinjauan perjalanan. bahwasanya dia melihat gambar Ghazali
dalam salah satu gereja di Eropa. Dan tnelihat kitab-kitab karangan Ghazali
dalam beberapa Kutub-Khanah kepunyaan pendeta yang besar-besar.
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Dcngan Soal-xoal tasaut bcrcdar dl sckchling crnpat pcrkara :

Kusvat ITrr.u TcrslIlgLI)11
I aiallal: ITuhan Il'lab Ida, n~ aW I
AI - \\lhdcl(1I1 .\f uthuluquh IKcxatu.m Yang Mutlak).
:\1-11111111 (!'cnJclmaall ':\bld dcugan Ma'bud).

Trdaklah dapat dimungkrn bagarrnana bcsar pcngaruh tasauf ciptaan
Gha/al). yang tclah mcrnpcrtcmukan kcmbali di aruara IImu Balin dcngan
III III I l.ahir. Kitahnya Ihya lJlumuddin sangatlah bcsar pcngaruhnya dalam
Duma Islam, dalarn ulama-ulama kcdua bclah pihak. Tetapi usaha yang
dcm ikran udak Juga dapat mcngharnbat pertumbuhan aliran tasauf yang lebih
kerns dan pada dahulu. Jika sckiranya Ghazali telah mcnyatakan bahwasanya
bukanlah akal alar satu-satunya di dalarn mencari Hakikat, hanyalah dengan
rasa, narnun dalam pcrkernbangan Tasauf abad keenarn datanglah aliran baru,
yauu pcrpaduan Tasauf dengan Filsafat.

Kcistimcwaan tasauf dalarn abad kccnam dan kctujuh ialah lanjutan
pcnychdikan dcngan cara liloso'is di dalarn mcmbuka hijab (dinding) yang
rnL'lIIh;II~1S hidup lahir dcngan alarn roharu Mcncari apa rahasia yang tersem
hun) I dl t-.,:Iakang layar uu

Riadhah lauhan dan Muiahadah (pcrjuangan baun) Icbih diperkuat dan
pad a abad-abad yang lalu. Mclcrnahkan kckuatan indria lahir dan mernper
kuat kckuatan mdria batin. mr mbcn rnakanan roh dan akal dengan ibadat dan
zrku .

Bcbcrupa "ilmu ganill-ganili. yang dahulu bclurn dikenal, atau rnasih
samar-samar. yang baru bcrxuat pcngalaman saja, diabad yang dua ini tclah
disusun.

Abad keen am dan ketujub
(Abad kedua betas - Tiga Betas Masehi)

TASAlJF DAN FlLSAFAT KETUHANAN

BAB \ IIIBAB VIII

TASAUF DAN FILSAFAT KETUHANAN

Abad keenam dan ketujub
(Abad kedua belas - Tiga Belas Masehi)

I

Tidaklah dapat dimungkiri bagaimana bcsar pengaruh tasauf ciptaan
Ghazali, yang telah mempertemukan kembali di an tara IImu Batin dengan
IImu Lahir. Kitabnya Ihya Ulumuddin sangatlah besar pengaruhnya dalam
Dunia Islam, dalam ulama-ulama kedua belah pihak. Tetapi usaha yang
demikian tidak juga dapat menghambat pertumbuhan aliran tasauf yang lebih
keras dari pada dahulu. Jika sekiranya Ghazali telah menyatakan bahwasanya
bukanlah akal alat satu-satunya di dalam mencari Hakikat, hanyalah dengan
rasa, namun dalam perkembangan Tasauf abad keenam datanglah aliran baru,
yaitu perpaduan Tasauf dengan Filsafat.

Keistimewaan tasauf dalam abad keenam dan ketujuh ialah lanjutan
penyelidikan dengan cara filosofis di dalam membuka hijab (din ding) yang
membatas hidup lahir dengan alam rohani. Mencari apa rahasia yang tersem-
bunyi di belakang layar itu.

Riadhah latihan dan Mujahadah (perjuangan batin) lebih diperkuat dari-
pada abad-abad yang lalu. Melemahkan kekuatan indria lahir dan memper-
kuat kekuatan indria batin, memberi makanan roh dan akal dengan ibadat dan
zikir.

Beberapa "ilmu" ganjil-ganjil, yang dahulu belun'l dikenal, atau masih
samar-samar, yang baru bersifat pengalaman saja, diabad yang duaini telah
disusun.

Lebih banyaklah tcrdengar kata-kata :

Kasyaf (Tirai Tersingkap).
Tajallali (Tuhan telah jclas nyata).
Al-Wihdat'ul Muthalaqah (Kesatuan Yang Mutlak).
Al-Hulul (Penjelmaan 'Abid dengan Ma'bud).

Dengan Soal-soal tasauf beredar di sekeliling empat perkara :
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~. Kiramat

Orang yang telah sampai kcpada ungkat yang setinggi itu, yang telah
lcpas dari ujian Mujahadah dan telah mendapat Kasyaf, akan beroleh pang kat
Wah. Dia mempunyai kcbesaran dan ketinggian martabat jiwa menghampiri
Nabi. Karcna dia telah mcngcnal dan rnendapat Hakikat Wujud. Dia dapat
rncngetahui sesuatu hal scbclum kejadian. Dia bcrkuasa bertasarruf (34) di
dalarn alam yang rcndah 101, sehingga dapat mcnurut kehendaknya.

Tirnbulnya kepercayaan tentang adanya wah ini kcmudiannya telah
bcrcarnpur-baur dcngan adanya quthub, yang kadang-kadang dinamai juga
Ra'sul 'Arifin, yaitu pintu puncak dan segala orang yang 'Arif, "Katanya",
Quthh itulah yang mengatur pcrjalanan dunia 101, dan banyaknya adalah tujuh
c.rang. Dan tidaklah dia dikcnal kccuali olch orang yang telah rnasuk pula ke

2. K asyaf (tersingkap urai)

Kasyaf uu bisa tcrcapai mclalui Mujahadah tadi, Apabila diri yang
schcnarnya itu tclah tcrlcpas dari ikatan syahwat, tegasnya apabila syahwat
tclah dibcndung dan dunaukan, rnaka tersingkaplah tirai itu. Scbab selubung
yang rncnghambat kita akan mencapainya, ialah hawa nafsu dan syahwat itu.
Apabila indcra lahir telah tcrtutup, rnaka dengan sendirinya kian terbukalah
pcrjalanan indera baun. Perjalanan itulah yang bemama Suluk. Yang menem
puhnya bernarna SaM.. Apabila Kasyaf itu telah tcrcapai, maka dapatlah si
Sulik mcnzcnal alam yang ghaib-ghaib. Sejak dan Sifat-Rabbaniyah (33),
'arasy dan kursi, malaikat dan rahasia wahyu, rahasia nubuwat dan roh, dan
hakikat uap-uap yang Maujud, baik yang gaib atau yang syahid (nyata).
Pcndeknya. mendapatlah dia kumia keutamaan Tuhan (Al-Mawahid AI
Rabbaniyah) dan ilrnu yang meliputi (Al-Ulurn ul-Laduniyah).

I At-Mujahadah

Yaitu pcrjuangan si Murid, atau si Thalib di dalam alam Zauq dan
Mawajid (perasaan), dan menghitung-hitung diri supaya tercapai maqam
(icmpat) yang unggi dan pada kedudukannya sernula.

Mujahadah itu dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya tafakkur,
bcrmcnung dengan memejamkan rnata (mengingat dan mcnyebut nama
Allah). Dan menimbulkan asyik dan berahi, rindu dan dendam, hendak
"pulang" kepada asal.

Malta senantiasalah SI Murid tad I naik tingkatnya, dan satu maqam ke
rnaqarn yang lcbih unggi, sampai mcncapai derajat "Tauhid" dan "lrfan", Dan
kcdua rnartabat yang bcrhakikat satu uu yauu seunggi-unggi kcdudukan, Dan
tidaklah tcrcapai sebelum mcndapat Zauq dan 'Ajaan (32).

1. AI-Mujahadah

Yaitu perjuangan si Murid, atau si Thalib di dalam aIam Zauq dan
Mawajid (perasaan), dan menghitung-hitung diri supaya tercapai maqam
(tempat) yang tinggi dari pada kedudukannya semula.

Mujahadah itu dilakukan melaIui berbagai cara. Misalnya tafakkur,
bermenung dengan memejamkan mata (mengingat dan menyebut nama
Allah). Dan menimbulkan asyik dan berahi, rindu dan dendam, hendak
"pulang" kepada asal.

Maka senantiasalah si Murid tadi naik tingkatnya, dari satu maqam ke
maqam yang lebih tinggi, sampai mencapai derajat 'Tauhid" dan "Irfan". Dan
kedua martabat yang berhakikat satu itu yattu setinggi-tinggi kedudukan. Dan
tidaklah tercapai sebelum mendapat Zauq dan 'Ajaan (32).

2. Kasya[ (lersingkap lirai)

Kasyaf itu bisa tercapai melalui Mujahadah tadi. Apabila diri yang
sebenarnya itu telah terlepas dari ikatan syahwat, tegasnya apabila syahwat
telah dibendung dan dimatikan, maka tersingkaplah tirai itu. Sebab selubung
yang menghambat kita akan mencapainya, ialah hawa nafsu dan syahwat itu.
Apabila indera lahir telah tertutup, maka dengan sendirinya kian terbukalah
perjalanan indera batin. Perjalanan itulah yang bemama Suluk. Yang menem-
puhnya bemama Salik. Apabila Kasyaf itu telah tercapai, maka dapatlah si
Salik meIllZenaI aIam yang ghaib-ghaib. Sejak dari Sifat-Rabbaniyah (33),
'arasy dan kursi, malaikat dan rahasia wahyu, rahasia nubuwat dan roh, dan
hakikat tiap-tiap yang Maujud, baik yang gaib atau yang syahid (nyata).
Pendeknya, mendapatlah dia kumia keutamaan Tuhan (Al-Mawahid A1-
Rabbaniyah) dan ilmu yang meliputi (AI-Ulum ul-Laduniyah).

3. Kiramal

Orang yang telah sampai kepada tingkat yang setinggi itu, yang telah
lepas dari ujian Mujahadah dan telah mendapat Kasya[. akan beroleh pangkat
Wali. Dia mempunyai kebesaran dan ketlnggian martabat jiwa menghampiri
Nabi. Karena dia telah mengenal dan mendapat Hakikal Wujud. Dia dapat
mengetahui sesuatu hal sebelum kejadian. Dia berkuasa bertasarmf (34) di
dalam alam yang rendah ini, sehingga dapat menurut kehendaknya.

Timbulnya kepercayaan len tang adanya wali ini kemudiannya telah
bercampur-baur dengan adanya quthub, yang kadang-kadang dinamai juga
Ra'sul 'Arifin, yaitu pintu puncak dari segala orang yang 'Arif. "Katanya",
Quthb itulah yang mengatur perjalanan dunia ini, dan banyaknya adalah tujuh
orang. Dan tidaklah dia dikenaI kecuaIi oleh orang yang telah masuk pula ke
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Oleh karcna yang demikian, maka tasauf abad ke-enam ke-tujuh ini
tcrpcngaruh oleh nama yang dipilih olch Suhrawardi, yaitu "Hikmatul lsyraaq".
yauu Hikmat yang didapat dcngan sinar cahaya matahari pagi. DaJam kalimat
kala "Hikrnat" uu tcrkandunglah fllsafat dan fikiranlah tempatnya. Dan dalam
kala "lsraq" tersimpanlahcaha va Matahan tcrsingit karcna kebcrsihan Rohani
UI dalam mencan tujuan. Hall Sanuhan tcrnpatnya.

Lntuk pcnjclasan. kua kcn.ukakanlah pribadi-pnbadi bcsar yang berpc
ngaruh dalam alam tasauf pada 11I;I,a uu.

Scbab uu bukanlah pcrkara yang urnbul dan sernata akal, mclamkan dan
scmaia rasa, Kadang dia bcrkaia "subhaani", maazhama sya'ni" (arnat sucilah
Aku, alangkah Maha Bcsarnya AKu), scbagai pcmah diucapkan oleh Abi
Yazrd Bustami dahulu, Atau "Anal Haqq" (sayalah Al-Haqq uu). scbagai
pcrkataan Al-Hallaj, Pcrkataan uu kadang-kadang sulu difaharn dan mcngan
dung hanyak ani ta'wil. Lcbih hanyak mcrnakai pcrlambang dan rurnuz (35).

Yaitu kata-kata anch, yang kadang-kadang pcrtimbangan akal tidak dapat
rncncnrnanya.

Karangan-karangan Suhrawardi, Ibnul Faridh. Jalaluddin Rurni, Ibnu
Arabi. Hafiz Syirazi dan lam-lain. banyak sckali mcngandung rurnuz derni
klan, Pcndeknya abad kcenam dan kctujuh penuhlah dengan ihwaJ yang
de IIIikian, scbagai perdckatan atau usaha mcmpcrgabungkan di antara tasauf
yang scluruhnya bergantung kepada rasa-han, dengan filsafat yang meng
hcndaki pcrjalanan fikiran.

4. Svathahaat

dal.nn pcrjalanan itu. Apabila scorang Quthb rncninggal duma, diganu Tuhan
dcngun salah scorang dan pada Ahlul-Irfan yang dibawanya, yang bcmama
lbdual Bcrungkai dan bersalahan rncrcka tcmang banyaknya lbdaal uu Kala
'l'lcngahnya dua bclas orang, dan kala sctcngahnya pula dua puluh dua orang
[)I hawuh Ihdaal uu ialah J(. Brlangannya crnpat puluh orang.

lbnu Khaldun mcncrangkan panjang-Icbar di dalam "Mukaddirnahnya.
bahwasanya kcpcrcayaan tcntang Wali, Quthb, Ibdaa I dan seterusnya IlU,

xudah kcmasukan dan kcpcrcayaan SYI'ah Batiniyah dan lsrnailiyah, dan
Rulidhah (*).

dalam pcrjalanan itu. Apabila scorang Quthb meninggal dunia, digami Tuhan
dcngan salah seorang dari pada Ahlul-Irfan yang dibawanya, yang bemama
lbdaal. Bcrtingkai dan bcrsalahan mercka tentang banyaknya Ibdaal itu. Kata
sctcngahnya dua bclas orang, dan kata setengahnya pula dua puluh dua orang.
Di bawah Ibdaal itu ialah k. Bilangannya empat puluh orang.

Ibnu Khaldun mencrangkan panjang-Iebar di dalam "Mukaddimah"nya,
bahwasanya kepercayaan ten tang Wali, Quthb, Ibdaal dan seterusnya itu,
sudah kemasukan dari kepercayaan Syi'ah Batiniyah dan Ismailiyah, dan
Rafidhah (*).

4. Syalhahaal

Sebab itu bukanlah perkara yang timbul dari semata akal, melainkan dari
semata rasa. Kadang dia berkata "subhaani". maazhama sya'ni" (amat sucilah
Aku, alangkah Maha Besamya AKu), sebagai pemah diucapkan oleh Abi
Yazid Bustami dahulu. Atau "Anal Haqq" (sayalah AI-Haqq itu). sebagai
perkataan AI-Hallaj. Perkataan itu kadang-kadang sulit difaham dan mengan-
dung banyak arti ta'wi\. Lebih ban yak memakai perlambang dan rumuz (35).

Yaitu kata-kata aneh, yang kadang-kadang pertimbangan akal tidak dapat
menerimanya.

Karangan-karangan Suhrawardi, Ibnul Faridh, Jalaluddin Rumi, Ibnu
Arabi, Hafiz Syirazi dan lain-lain, banyak sekali mengandung rumuz demi-
kian. Pendeknya abad keen am dan ketujuh penuhlah dengan ihwal yang
demikian, sebagai perdekatan atau usaha mempergabungkan di antara tasauf
yang seluruhnya bergantung kepada rasa-hati, dengan filsafat yang meng-
hendaki perjalanan fikiran.

Oleh karena yang demikian, maka tasauf abad ke-enam ke-tujuh ini
terpengaruh oleh nama yang dipilih oleh Suhrawardi, yaitu "Hikmatul Isyraaq".
yaitu Hikmat yang didapat dengan sinar cahaya matahari pagi. Dalam kalimat
kata "Hikmat" itu terkandunglah filsafat dan fikiranlah tempatnya. Dan dalam
kata "Israq" tersimpanlahcahayaMatahari tersingit karen a kebersihan Rohani
di dalam mencari tujuan. Hati Sanubari tempatnya.

Untuk penjelasan, kita kernukakanlah pribadi-pribadi besar yang berpe-
ngaruh dalam alam tasauf pada masa itu.

(*) Muqaddamah Ibnu KhalduhZ31 - 332.
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,.) l hk rnat ul Isyraq - 371

svihab ul-Din Abu't Futuh Al-Suhrawardi. Narnanya lcbih tcrkcnal sesu
dah maunya dcngan Asyi-Syaikr: Al-Maqtu! (Sycikh yang mali dibunuh).
Yang bcrgclar "al-Mu'ayyad bi'l Malakut'' (mcndapat sokongan dan Alarn
Malakut), Mulanya dia bcrguru kcpada Sycikh Al-Irnarn Majid ul Din AI
Jady. Dan bcliau dia bclajar filsafat dan usul. Dcngan Ulama-ulama di ncgcri
Halah (Allcpo) banyak beliau bcrtukar Iikiran. Oleh karcna dia kcrap kali
rncnyatakan pcndapat dan pcndiriannya dengan sangat bebas, urnbullah
tantangan dan ulama-ulama fiqh, sehingga bcliau dituduh zindiq (tuduhan
yang sangat bcrbahaya di zaman itu), dan dituduh Ilhaad (kcluar dari agama).
Schmgga ularna-ulama mcmasukkan pcrrnintaan kepada Sultan Salah 1.'1Din
Al-Ayyubi (Saladin) yang tcrkcnal, supaya Sycikh itu dibunuh mali saja.
Lantaran kcrasnya dcsakan itu, rnaka Bagindapun mengirimkan Malik. £11
Zahir supaya rnelakuxan pcmbunuhan uu. Hukurnan dijalankan dcngan
rncngurung bcliau di pcnjara, dan bcliau scndiri udak mau makan dan
rninum, sampai mall pada tahun 51<7 H. (I I!,)I \1)

Suhrawardi tclah mcnyclidiki dan rncrnpclajan scdalam-dalamnya hik
mal dan filsafat yang kuno-kuno. Frlsalatftlsafat Timur dan India dan Persia
dan Juga Filsafat Yunani.

Bctapa mendalam pcnyclidikan uu tcrlukis nyata di dalam karangan
karangannya, scurnparna Kiiab "Hikrnat ul Isyraq". "Hayakil un Nur" dan "AI
Ghurbat ul Gharibah". Padanya tcrkurnpul kclanjuian pandangan Iilsafat dan
kcdalaman pcrasaa n tasauf. Tcntang ahli-ahli Iilsafat sejak dunia 1111 terkcrn
hang dia mcmpunyai pcndapai: "Ahh filsafat adalah orang-orang dari saiu
kcluarga dan dahan-dahan dan satu pokok kayu yang bcrkat, membcri
bantuan kepada kemanusiaan dcngan buah hasil yang haik. Ernpcduclc
Pithagoras, Plato, Aristotclcs. Buddha. Hermus, Muzdak dan Manu. rncski
pun sernuanya itu timbul dan bcrbagai hang sa. namun mereka adalah putcra
utarna dari kemanusiaan dan dcngan scndirinya dia utusan pcrdamaian dan
pcrbaikan. (.).

"Ahli pcrtapaan di India. filosof di Yunani dan ahli Hikrnat di Irak.
adalah bcrjalan di dalam rncnuju maksud yang saw. dan bekcrja atas pan-

SUHRA \,VARDI

(Pencipta lIikmaul Is)aq)

IIII

(Pencipta Hikmaul Isyaq)

SUHRAWARDI

Syihab ul-Din Abu'i Futuh Al-Suhrawardi. Namanya lebih terkenal sesu-
dah malinya dengan Asyi-Syaikh Al-Maqtul (Syeikh yang mati dibunuh).
Yang bergelar "al-Mu'ayyad bi'! Malakut" (mendapat sokongan dari Alam
Malakul). Mulanya dia berguru kepada Syeikh AI-Imam Majid ul Din AI-
Jaily. Dari beliau dia bclajar filsafat dan usul. Dengan Ulama-ulama di negeri
Halab (Allepo) banyak beliau berLukar fikiran. Oleh karena dia kerap kali
menyaLakan pendapat dan pendiriannya dengan sangat bebas, timbullah
tantangan dari ulama-ulama fiqh, sehingga beliau diluduh zindiq (tuduhan
yang sangat berbahaya di zaman itu), dan dituduh I1haad (keluar dari agama).
Sehingga ulama-ulama memasukkan permintaan kepada Sultan Salah el Din
AI-Ayyubi (Saladin) yang terkenal, supaya Syeikh itu dibunuh mati saja.
Lantaran kerasnya desakan itu, maka Bagindapun mengirimkan Malik al
Zahir supaya melakukan pembunuhan ilu. Hukuman dijalankan dengan
mengurung beliau di penjara, dan beliau sendiri lidak mau makan dan
minum, sampai mati pada tahun 587 H. (1191 M).

Suhrawardi telah menyelidiki dan mempclajari sedalam-dalamnya hik-
mal dan filsafat yang kuno-kuno. Filsafal-filsafal Timur dari India dan Persia
dan juga Filsafal Yunani.

Belapa mendalam penyelidikan ilu lerlukis nyala di dalam karangan-
karangannya, seumpama Kitab "Hikmal ul Isyraq", "Hayakil un Nur" dan "AI-
Ghurbal ul Gharibah". Padanya lerkumpul kelanjutan pandangan filsafat dan
kedalaman perasaan lasauf. Tenlang ahli-ahli filsafal sejak dunia ini terkem-
bang dia mempunyai pendapat: "Ahli filsafat adalah orang-orang dari sam
keluarga dan dahan-dahan dari salu pokok kayu yang berkat, memberi
bantuan kepada kemanusiaan dcngan buah hasil yang baik. Empeducles.
Pilhagoras, Plalo, Aristolcles, Buddha, Hermus, Muzdak dan Manu, meski-
pun semuanya itu timbul dari berbagai bangsa, namun mereka adalah pulcra
ulama dari kemanusiaan dan dengan sendirinya dia ulusan perdamaian dan
perbaikan. (*).

"Ahli perlapaan di India, filosof di Yunani dan ahli Hikmat di Irak,
adalah berjalan di dalam menuju maksud yang satu, dan bekerja alas pan-

CO) Hikmal ul Isyraq - 371
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(00) llayakd un 'Uf, 2M - 32

d;lIlg;tn )allg 1,'I,IP, bcrhndung til ba ....ah xatu bcndcra bclaka. \JIlU hkllal
,,)ralj,

Dasar Id,aLil 1111 dan ;l\;.i1n)a ialah bah ....a Allah adalah laha);l tI;UI
xcgala cahaya dan <umber dan segala yang ada. D;u1 Nur Allah nulah kcluar
Nur-nur yang 1:1111.yauu uanguang Alam yang \laddl dan Alarn Rulu, dan
akalakal yang krmudrannya krb,lgl-klgl -cmuany« uu udak lam, hanvalah
kc-.uuan dart, ;lh;l\ a-,'ah;l) a. ) JIIg TIIl'lIgg,'rakkan ,,'g,lb Ialuk dan mcng.uur
akan ,cg;ILt JlUI;UITI)a I"",

Dalum Ibh y;uIg ""dua .l.m bukuny.: l h cmu: ;1/ /\\,,1,/ uu. dlb;lgITl)J
pcrkutaann , a ""pada lima "UlI.{UU/(I/, 111I1;lhdaxar darl p;uHbngan lh<Jul dan
Idsalalnya. Dalam maqaalat (r,'n"ana) pcrtarna dmy.uakannyu tcntang Nur
dan hakikat Nur , dan Nur ul Anwar (cuhaya dan scgala cahaya), dan apa
yang umbul danpadanya. DI Maqaalat kcuga tcntang k.ufat pcrbuatan Nur ul
Anwar dan icntang "ur ul Qahrrun .cahaya yang mcnguasan. Maqaalat
krcmpat tcntnng baglan-baglan AIJIll Barzakh. bcruuknya, susunan dan
kckuatanny a. \latjaabl kclirna tcruang hMI pc rJ3nJ Ian , tcntang nubu w at dan
III Impi.

Ditcrangkannya pcrlawanan dl »ntara tcrang dcngan gclap. Rohan: dihc
rinya nama NIH. Maddi (kcbcndaan) dibcrinya nama Zulumat (gclap). Bcrba
gai akal dibcnnya nama Anwar (cahaya banyak i, Akal yang mcngatur
pcrjalanan talak dinamainya cahava ) ang Mcnguasa: \Anwar ul Qaturah).
J I\\ a manuxra duuunamya An M ul Mujarradah (cahaya )'Jng scmata-maun.
Allah dmanunny a Nur ul An ar (l'aha)a OMI scgala cahaya). JISITll (tubuh:
drnamainya Jauhar yang gclap. Atau Ghasaq (rnalam dalarn sangal gclapnya).
Alain Ajsam drnamainya Barzakh.

Tadi sudah dinyatakan, bahwasanya mcnurut pcnyclidikan Suhrawardi,
iujuan scgalagalanya. baik ahli pcrtapaan. atau ahli hikmat, atau filosof.
hanyalah satu jua. yaitu mcnuntut cahaya kcbcnaran dari cahayanya scgala
cahaya, yauu Allah. Tujuan satu jua. hanva cara dan talan her/am-lam,

Ada yang rncncan dcngan rncrnpcrgunakan pandangan akaJ scrnata-rnata
udak mcrncnungkan kcpcrcayaan dan lain-lain. Itulah filosof.

Ada yang mcncan dcngan rncmakai akaJ juga. Tctapi pcndapat akal uu
pcrcaya akan ajaran Islam, dan scgala scsuatu pendapat akal dipcrtimbangkan
dcngan ajaran Islam. Itulah Mutakallimun. (Ahli llrnu-Qalarn).

Dan yang kcdua iaJah dcngan jalan kebaunan. rncmcnungkan lcbih
banyak danpada pandangan Manthik dan Akal. Mcrcka pun tcrbagi dua.

Ada yang scrnata-rnata mcmcnungkan pcrasaan saJa, mcrcka pcrcaya
akan aJJran Islam, lCLapi nash-nash itu mcrcka La'""tlkan dcngan yang SCSual

dangan yang tetap, berlindung di bawah satu bendera belaka, yaitu Filsafat
Isyraq.

Dasar filsafat ini dan asalnya ialah bahwa Allah adalah cahaya dari
segal a cahaya dan sumber dari segala yang ada. Dari Nur Allah itulah keluar
Nur-nur yang lain, yaitu tiang-tiang Alam yang Maddi dan Alam Ruhi, dan
akal-akal yang kcmudiannya tcrbagi-bagi scmuanya itu tidak lain, hanyalah
kesatuan dari cahaya-cahaya, yang mcnggcrakkan scgala falak dan mcngatur
akan scgala aturannya". (**)

Dalam Bab yang kcdua dari bukunya lIikmal ul Isyraq itu, dibaginya
pcrkataannya kepada lima maqaalal. Inilah dasar dari pandangan tasauf dan
filsafatnya. Dalam maqaalat (rcncana) pertama dinyatakannya ten tang Nur
dan hakikat Nur, dan Nur ul Anwar (cahaya dari segala cahaya), dan apa
yang timbul daripadanya. Di Maqaalat ketiga ten tang kaifat perbuatan Nur ul
Anwar dan tentang Nur ul Qahiran (cahaya yang menguasai). Maqaalat
keempat tentang bagian-bagian Alam Barzakh, bentuknya, susunan dan
kckuatannya. Maqaalat kelima ten tang hari perjanjian, ten tang nubuwat dan
mimpi.

Diterangkannya perlawanan di ilntara terang dengan gelap. Rohani dibe-
rinya nama Nur. Maddi (kebendaan) diberinya nama Zulumat (gelap). Berba-
gai akal diberinya nama Anwar (cahaya banyak). Akal yang mengatur
pcrjalanan falak dinamainya cahaya yang Menguasai (Anwar ul Qahirah).
Jiwa manusia dinamainya Anwar ul Mujarradah (cahaya yang semata-mata).
Allah dinamainya Nur ul Anwar (cahaya dari segala cahaya). Jisim (tubuh)
dinamainya Jauhar yang gelap. Atau Ghasaq (malam dalam sangat gelapnya).
Alam Ajsam dinamainya Barzakh.

Tadi sudah dinyatakan, bahwasanya menurut penyelidikan Suhrawardi,
tujuan segala-galanya, baik ahli pertapaan, atau ahli hikmat, atau filosof,
hanyalah satu jua. yaitu menuntut cahaya kebenarall dari cahayanya segala
cahaya, yaitu Allah. Tujuan salu jua, hanya cam dan ialan berlain-lain.

Ada yang mencari dengan mempergunakan pandangan akaI semata-mata
tidak mementingkan kepercayaan dan lain-lain. Itulah filosof.

Ada yang mencari dengan memakai akaI juga. Tetapi pendapat akal itu
pcrcaya akan ajaran Islam. dan segaIa sesuatu pendapat akal dipertimbangkan
dcngan ajaran Islam. Itulah Mutakallimun. (Ahli Ilmu-Qalam).

Dan yang kedua iaIah dengan jaIan kebaunan, mementingkan lebih
banyak daripada pandangan Manthik dan Aka!. Mereka pun terbagi dua.

Ada yang semata-mata mementingkan perasaan saja, mereka percaya
akan ajaran Islam, tetapi nash-nash itu mereka ta'wilkan dengan yang sesuai

(**) Hayakil un NUT, 28 - 32
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l'ruuk mcnctapkan pend.nan dalarn soal tnt narnpaknya urnbullah kcra
guannya, atau tidak rncnjclaskan tcrang-tcrang. Al Farab: filosof ahli tasauf
yan).! sangar tcrkcnal rncmpunyai pcndirian tcntang "Itushal", arunya makhluk
sanggup mcrnbuat hubungan dcngan Tuhan. Dan bchau mcnolak "Hulul atau
Wrndad". Tctapi AI Hallaj . scbagai yang tclah kua nyatakan - mcrnpcrcayai
bahwasanya harnba OIS;J bcrsaiu dcngan Tuhan.

Apa scbab?
Al Farabi adalah bcrfik ir sccara ftlo\oflS. Dalarn timbangan pcrialanan

dan rcnungan akal, udaktah rnungkin bcrsatu dl antara "AI Wajibul Wujud"
(yauu yang wajib adanya), dcngan yang "Mumkrn ul WUJud" (yang rnungki.
adanya i. Tcrjadinya yang mungkin. adalah ;Jlas kchcndak yang wajib, Bagai
mana hisa bcrsatu?

BERSATLI (,lfLAKAH KIT" (}E~(jA~ TliIfAN?

(kn).!;111pcrasaan tasauf. Mcrcka itulah bum Shufiyah.
Dan ada pub yang tidak scmata-rnata mcrncnungkan pcrasaan dan

mcnolak apa juapun yang bcrsalahan dcngan nash, tctapi mcnggunakan pula
pcrumbangan Roharu. Itulah Falsafat lsvraq

Kulau xckiranya kua pcrhaukan kcpada ahran Filsafat Yunani, pcndirian
Suhrawardi bcrdckatar, dcngan Filsafat Plato, yang mcngutamakan adanya
Pcncipta Raya, scbagai ujung CIW-CtW (Ian kcrnanusiaan. 8ahkan Plato di
antara scgala filosof, san).!at mcndapat pcnghorrnatan dan Suhrawardi dan
dlhcrillya gclar "yang mempunvat tangan dan cahava."

l'cnumut Hikrnat dibaginya uga bagian bexar Pcrtarna rncnyclidrk saja,
dcngan rncrnpcrgunakan akal scrnata. ltulah hlosof.

Kcdua pcnuntut hikrnat karcna mgin rncncan Tuhan, ltulah ahli tasauf.
Kcuga, mcnyclidik, mcrnpergunakan akal dan mcmcntingkan rasa dalarn

mcnuiu satu tujuan, yaitu Tuhan. ltulah "Al-Hak r'rnul llahy", filosof ketuhan
an. hlllSo! kctuhanan uu amat mahal - kata Al-Syirazi-Iaksana mahalnya
bclcrang mcrah. Dan kcdalam itulah tcrrnasuk Suhrawardi,

Pokok scgala Ma'rif at ialah ilharn yang dthenkan Allah Taala kcpada
kcmanuxiaan, dan alam yang ungg: kcpada alarn yang rcndah. Untuk men
cap.n dan mcncmbus hambatan kemajuannya yang ditimbulkan olch kcgclap
an jaxmam. Scdikitkan makan, pcrbanyak bangun rnalam dan pcrbuat hu
bungan dcngan jiwa pcnuatur jalannya Ialak. yauu alam malaikat, dan dari
sana tcrux mcrnbuat hubungan lang sung dcngun ~Iaha Pcncipta : Cahaya dari
scgala cahaya.

dcngan pcrasaan tasauf. Mereka ilulah kaum Shufiyah.
Dan ada pula yang lidak semala-mala mcmentingkan perasaan dan

mcnolak apa juapun yang bcrsalahan dengan nash, telapi menggunakan pula
perlimbangan Rohani. Itulah Faisa/at Isyraq.

Kalau sekiranya kila perhatikan kepada aliran Filsafat Yunani, pendirian
Suhrawardi berdekalar. dengan Filsafat Plato, yang mengUlamakan adanya
Pencipla Raya, sebagai ujung cila-cila dari kemanusiaan. Bahkan Plato di
amara segala filosof, sangat mendapat penghormalan dari Suhrawardi dan
diberinya gelar "yang mempunyai tangan dan cahaya."

Penuntul Hikmat dibaginya tiga bag ian besar. Perlama menyelidik saja,
dcngan mempergunakan akal semala. Ilulah filosof.

Kedua penuntut hikmat karena ingin mencari Tuhan. Itulah ahli lasauf.
Keliga, menyelidik, mempergunakan akal dan mementingkan rasa daIam

menuju satu tujuan, yailu Tuhan. Ilulah "AI-Haki'mul I1ahy", filosof ketuhan-
an. Filosof ketuhanan itu amal mahal - kata AI-Syirazi-Iaksana maIlalnya
belerang merah. Dan kedalam itulah termasuk Suhrawardi.

Pokok segala Ma'rifat ialah i1ham yang diberikan AlIah Ta'ala kepada
kemanusiaan, dari alam yang tinggi kepada alam yang rendah. Untuk men-
capai dan menembus hambatan kemajuannya yang ditimbulkan oleh kegelap-
an jasmani. Sedikitkan makan, perbanyak bang un malam dan perbuat hu-
bungan dengan jiwa pengalur jalannya falak, yaitu alam maIaikat, dan dari
sana terus mcmbuat hubungan langsung dcngan Maha Pencipta : Cahaya dari
segal a cahaya.

BERSATU PULAKAH KITA DENGAN TUHAN?

Untuk menetapkan pendirian dalam soal ini nampaknya timbulIah kera-
guannya, alau tidak menjelaskan terang-terang. Ai Farabi filosof ahli lasauf
yang sangat terkenal mempunyai pendirian tentang "IttishaI", artinya makhluk
sanggup membuat hubungan dcngan Tuhan. Dan beliau menolak "Hulul atau
Windad". Telapi AI Hallaj - sebagai yang telah kita nyatakan - mempercayai
bahwasanya hamba bisa bersatu dengan Tuhan.

Apa sebab?
Ai Farabi adalah berfikir secara filosofis. Dalam timbangan perjalanan

dan renungan akal, tidaklah mungkin bersatu di antara "AI Wajibul Wujud"
(yaitu yang wajib adanya), dengan yang "Mumkin ul Wujud" (yang mungh
adanya). Terjadinya yang mungkin, adalah atas kehendak yang wajib. Bagai-
mana bisa bersatu?
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Brockelman mcncatat di dalam bukunya (Scjarah Kcsusateraan Arab).
bahwa karangan Ibnu Arabi itu tidak kurang dari 150 buah. Karangannya
yang paring besar ialah "AI Futuhat ul Makiyah"

Muhammad bin All Ahmad bin Abdullah. yang bcrgetar Abu Bakar, tidak
kurang pcntingnya filsafat tasautnya daripada Suhrawardi, gabungan pcrasa
an jrwa dcngan rcnungan akal, Be liau disebut Juga Muhy'il Din (Muhyiddim
dan dikcnal Juga dengan Al Hauimi. Dan lcbih dikenal lagi dcngan scbutan
lbnu 'Arabi (bukan Ibnul Arabi). Uruuk rnernperbedakan oeliau dcngan AI
Qadhi .IOU Bakar Ibnul Arabi. Bcliau dilahirkan di Marcia (Andalusia: di
tahun 59R II (1102 M). Bcliau rncngernbara dari Andalusia kc Tirnur,
scsudah rncnuntut ilrnu pengetahuan fiqhi di Asybiliyah (Sevilla). Dia me
ngembara kc Mcsir. HCjaJ dan lrak dan Asia Kecil. Akhirnya dra unggal
sarnpai wafatnya di Darnaskus ncgri Syam. Dan rncrunggal di sana di tahun
63R H. (1240 M.).

Kubumya diziarahi orang sampai sckarang. Karangannya amat nan) ak,
rncnunjukkan bagarmana luas ilrnunya.

III
MUHY'IL DIN IBNLJ 'ARABY

T,'I,lIl1' ",.II lchih h;Hl).I~mcmpcrguuakan !.3Ulj, vauu rUI,I, ,,'hall
ta ...aut klul: : ,,·lll"lIlJlI~Io..~1I1 ruxa Pcngalamannya tcntang !lulul uu hukanlah
suatu Y;lIIg d 'i'al ddx'rI bJlaS dcngan mantluk , hanyalah - scbagui pcrnah k ita
karaxan "or ,I,;t! ) ;lIlg tcnguh dunabuk cuua'. Pcrsatuan dcngan Tuh.m itulah
pcrasaannya r :"lah pcrkara yang tidak dapat dipcgangr. Bolch kita ambit
ibarat, bahwa ...an) a orang-orang yang rncrasa drrinya bersatu dcngan Tuhan
itu, hidupnya "di luar" dari garis yang dilalui olch rnanusia biasa. Mahuk ,
puam dan hangus. llulah scbabnya Ghazali. scbagai scorang Shufi yang bcsar
dan lautan filsafat, tidal mau rnernbcrikan hukuman kcpada orang scbaga,
dcmikian dan tidak menccla AI Hallaj, hanya mcrnbcri maafnya. Karena dia
sangat "cinta". Bukankah cirua itu buta?

Suhrawardi rncncoba hcndak memilih jalan gabungan di an Lara 111.....llal-.
yang mcndalam dcngan tasauf yang mendalam. Akhimya .naka fd"lfal
Isyraqnya itu bukanlah tasauf scjau dan bukan pula filsafal sCJa11 Maka
banyaklah tersua kala-kala yang pcnuh dengan rum us, perlambang. dan
kalimat yang bisa dibcri seratus arti. Oleh kanona yang dcmikian, tidaklah
heran jika sekiranya banyak ularna yang mcncntang, terutama dari anli-ahli
fiqhi. Schingga scbagai AI Halla I dahulu pula. bcliau mcnjadi korban dan
keyakinannya.

Tetapi Ai lJallaj lebih banyak mempergunakan zauq, yaitu rasa, sebab
laSaul lebih mementingkan rasa. Pengalamannya tentang Hulul itu bukanlah
suatu yang dapat diberi balaSdengan manthik, hanyalah - sebagai pemah kita
katakan _"orang yang tengah dimabuk cinta". Persatuan dengan Tuhan itulah
perasaannya. 1tulah perkanr yang tidak dapat dipegangi. Boleh kita ambil
ibarat, bahwasanya orang-orang yang merasa dirinya bersatu dengan Tuhan
itu, hidupnya "di luar" dari garis yang dilalui oleh manusia biasa. Mabuk,
pitam dan hangus. Itulah sebabnya Ghazali, sebagai seorang Shufi yang besar
dan lautan filsafat, tidak mau memberikan hukuman kepada orang sebagal
demikian dan tidak mencela Al Hallaj, hanya memberi maafnya. Karena dia
sangat "cinta". Bukankah cinta itu buta?

Suhrawardi mencoba hendak memilih jalan gabungan di antara filsafat.
yang mendalam dengan lasauf yang mendalam. Akhimya maka filsafat
1syraqnya itu bukanlah lasauf sejati dan bukan pula filsafat sejati. Maka
banyaklah tersua kata-kala yang penuh dengan rumus, perlambang, dan'
kalimat yang bisa diben seratus arti. Oleh karena yang demikian, tidaklah
heran jika sekiranya banyak ulama yang menentang, terutama dari ahli-ahli
fiqhi. Sehingga sebagai Al Hallaj dahulu pula, beliau menjadi korban dari
keyakinannya.

III
MUHY'IL DIN IBNU 'ARABY

Muhammad bin Ali Alvnad bin Abdullah, yang bergelar Abu Bakar, tidak
kurang pentingnya filsafat laSaufnya daripada Suhrawardi, gabungan perasa-
an jiwa dengan renungan akai. Beliau disebut juga Muhy'il Din (Muhyiddin),
dan dikenal juga dengan Al Hauimi. Dan lebih dikenal lagi dengan sebutan
Ibnu 'Arabi (bukan 1bnul Arabi). Untuk memperbedakan beliau dengan Al
Qadhi abu Bakar 1bnul Arabi. Beliau dilahirkan di Marcia (Andalusia) di
tahun 598 H (1102 M). Beliau mengembara dari Andalusia ke Timur,
sesudah menuntut ilmu pengetahuan fiqhi di Asybiliyah (Sevilla). Dia me-
ngembara ke Mesir. Hejaz dan 1rak dan Asia Kecii. Akhimya dia tinggal
sampai wafatnya di Damaskus negri Syam. Dan meninggal di sana di tahun
638 H. (1240 M.).
Kubumya diziarahi orang sampai sekarang. Karangannya amat oanyak,
menunjukkan bagaimana luas ilmunya.

Brockelman mencatat di dalam bukunya (Sejarah Kesusateraan Arab),
bahwa karangan 1bnu Arabi itu tidak kurang dari 150 buah. Karangannya
yang paling besar ialah "AI Futuhat ul Makiyah"
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Ibn" 'Arabi bolehlah dihitung sampai di puncaJe faham Wihdatul Wujud
yang tumbuh di dalarn fikiran ahli-ahli tasauf Islam. Dia Lelah menegakkan
fahamnya dengan berdasarkan renungan fikir filsafat dan zauq tasauf. Mes-

WIHDATUL WUJUD

IV

Dalam kitab inilah diuraikan banyak bahan-bahan tentang pcndirian dan
buah renungan Ibnu Arabi. DI bawah itu ialah "Fushushul Hikarn", Scbagai
tingkat kedua dari karangan pertarna. Di bawah ini ialah "Zakhair ul 'Alaq,
Syarh Tarjuman AI Asywaq. Kitab ini adalah kumpulan dari syair-syair
beliau yang penuh dcngan perasaan "cinta Tuhan". Kcsulitan, pcndcritaan dan
duri onak yang diternpuhnya di dalam pcrjalanan rncnuju yang dicinta, lalu
berhasil apa yang dimaksud dan sampai kcpada yang dituju, yaitu Futuhat
Galan terbuka) kepada Tuhan, dan llham ruhi dan scbagainya.

Apabila leila baea kitab-kitab tersebut, bagaimanapun tenangnya kita
menyelidikinya. tidaklah kita akan segcra dapat mcrnahamkan. kalau kita
tidak masuk Icbih dahulu ke dalam alam tasauf, dan mcrninta diberi petunjuk
oleh guru-guru yang rnengcru bcnar. isyarat dan rnaksud apakah yang
terkandung di dalam kala-kala yang penuh rumus itu. Scbab kaidah atau
kuasa kata-kata.jatau difinisi yang dipilihnya. arnat bcrbcda dcngan kuasa
kala-kala yang dipakai di dalam lapangan ilmu yang lain. Ahli-ahli pcnyeli
dik mengaJeui kepiawaian bcliau dalam mcmilih kala-kala. yang mengga
bungkan keagamaan dcngan filsafat dan "Sirr" (rahasia) yang disembunyikan
oleh ahli tasauf. Sehingga patutlah kalau bcliau dibcn orang gclar "Syekh ul
Akbar" dan "AI Kibrit ul Ahmar" (Bclcrang rncrah), lantaran jurang di antara
Tasauf dan Filsafat, lebih dipenernukan olch lbnu 'Araby. Ini barangkali
dapat juga ditilik pada tanah ternpat kclahirannya. yaitu Andalusia (Spanyol),
yang pacta waktu itu diibaratkan sumbcr telaga kemajuan fikiran, dalam
Dunia Islam. Di Andalusialah timbul banyak filosof. Dan Andalusia disebut
waktu itu Maghrib (Barat). Sedang di sebclah Timur. yaitu Mcsir, Syam dan
Irak maju pula Ilmu Kebatinan. Ibnu 'Arabi dilahirkan di Andalusia dan
mendalami Tasauf di Timur. Sehingga mcskipun bcliau seorang shufi yang
besar, yang lebih mementingkan Zauq dan Rasa, bila ditilik karanzannva
nampaklah dia seorang Filosof yang mendalam. Sebab itu jika ahli-ahli
penyelidik membicarakan filsafat Islam. Ibnu 'Arabi terus dimasukkan, seper
ti Ghazali juga. Dan jika mempelajari Tasauf. Ibnu 'Arabi pun kembali masuk
pula.

'Dalam leitab inilah diuraikan banyak bahan"bahan tentang pendirian dan
buah renungan Ibnu Arabi. Di bawah itu ialah "Fushushul Hikam". Sebagai
tingkat kedua dari karangan pertarna. Di bawah ini ialah "Zakhair ul 'Alaq,
Syarh Tarjuman Al Asywaq. Kitab ini adalah kumpulan dari syair-syair
beliau yang penuh dengan perasaan "cinta Tuhan". Kesulitan, penderitaan dan
duri onak yang ditempuhnya di dalam perjalanan menuju yang dicinta, lalu
berhasil apa yang diml\ksud dan sampai kepada yang dituju, yaitu Futuhat
(jalan terbuka) kepada Tuhan, dan llham ruhi dan sebagainya.

Apabila leita baca leitab-kitab tersebut, bagaimanapun tenangnya kita
menyelidikinya, tidaklah kita akan segera dapat memahamkan, kalau kita
tidak masuk lebih dahulu ke dalam alam tasauf, dan meminta diberi petunjuk
oleh guru-guru yang mengerti benar, isyarat dan maksud apakah yang
terkandung di dalam kata-kata yang penuh rumus itu. Sebab kaidah atau
kuasa kata-kata, ~ataudifinisi yang dipilihnya, amat berbeda dengan kuasa
kata-kata yang dlpakai di dalam lapangan Hmuyang lain. Ahli-ahli penyeli-
dik mengakui kepiawaian beliau dalam memilih kata-kata, yang mengga-
bungkan keagamaan dengan filsafat dan "Sirr" (rahasia) yang disembunyikan
oleh ahli tasauf. Sehingga patutlah kalau beliau diberi orang gelar "Syekh ul
Akbar" dan "AI Kibrit ul Ahmar" (Belerang merah), lantaran jurang di antara
Tasauf dan Filsafat, lebih dipertemukan oleh Ibnu 'Araby. Ini barangkali
dapat juga ditilik pada tanah tempat kelahirannya, yaitu Andalusia (Spanyol),
yang pada waktu itu diibaratkan sumber telaga kemajuan fikiran, dalam
Dunia Islam. Di Andalusialah timbul banyak filosof. Dan Andalusia disebut
waktu itu Maghrib (Barat). Sedang di sebelah Timur, yaitu Mesir, Syam dan
Irak maju pula IImu Kebatinan. Ibnu 'Arabi dilahirkan di Andalusia dan
mendalami Tasauf di Timor. Sehingga meskipun beliau seorang shufi yang
besar, yang lebih mementingkan Zauq dan Rasa, bila ditilik karan~annYa
nampaklah dia seorang Filosof yang mendalam. Sebab itu jika ahli-ahli
penyelidik membicarakan filsafat Islam. Ibnu 'Arabi terus dimasukkan, seper-
ti Ghazali juga. Dan jika mempelajari Tasauf, Ibnu 'Arabi pun kembali masuk
pula.

IV
WIHDATUL WUJUD

Ibn" 'Arabi bolehlah dihitung sampai di puncak faham Wihdatul Wujud
yang tumbuh di dalam flkiran ahli-ahli tasauf Islam. Dia telah menegakkan
fahamnya denpn berdasarkan renungan f!kir filsafat dan lauq tasauf. Mes-
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"Al-'Abdu rabbun, War '{abbu' abdun
Ya laita syi'ri man-il mukallaf

XLIII

Katanya pula, wujud alam adalah 'ain wujud Allah. Allah itulah Hakikat
Alam. Tidak ada di sana perbedaan di antara Ujud yang Qadim yang digelari
Khalik itu dengan ujud yang baru dan yang dinamai makhluk. Tidal ada
perbedaan 'Abid dengan Mabud, bahkan 'Abid dan Ma'bud adalah satu.
Perbedaan itu hanya rupa dan raga", dari hakika: yang Esa. Kadang-kadang
menjelma sebagai adiltara gagah perkasa, sebagai Fir'aun. Dan kadang
ltadang menjelma sebagai orang mulia dan tinggi. Sebagai Nabi-nabi. Kese
galanya adalah dari 'ain yang Satu. Hakikat 'Abid dan ujudnya dan ke
Akuannya jua. Dan beliau syairltan :

(Wahai Yang menjadiltan segala sesuatu pada dirinya
Engltau, bagi apa yang Engltau jadiltan mengurnpulkan
Engkau jadikan, barang yang talc berhemi adanya
Pads Engltau - Malca Engkaulah yang sernpu dan lapang)

''Ya Khalika'i asy-ya-a fi nafsini
Anla lima talthluquhu jami'u
TBkhluqu rna Iaa yantahi kaunuhu
Filta-Faanta'i Ithayyiqu'l wasiu

XLII

kipun karena takut ancaman orang awam, senantiasa dia berjalan bcrbc IiI·
belit sehingga lantaran kesanggupannya mencari dan memilih kala, dar
Itefasihannya, dan keahliannya menyusun karangan yang dapat menghanyut
kan orang, hanya sediku yang dapal mengetahui dasar pendiriannya.

Baginya Wujud (Yang Ada) itu hanya Satu. Wujudnya malchluk adalah
'ain ujudnya Khalik. Pada hakikatnya tidaklah ada farak (perbedaan) d. antara
keduanya. Kalau dikatalcan berlainan dan berbeda ujud malchluk dengan ujud
Khalik, itu hanyalah lantaran pendeknya faham dan singkat aka I dalam
mencapai mengetahui hakikat. Dalam Futuhat dia pemah berkata: "Subhana
man khalaka'l Asyya-a wahuwa 'ainuha" (Amat sucilah Tuhan yang
menjadikan segala sesuatu, dan dialah 'ain sesuatu itu).

kipun karena takut ancaman orang awam. senantiasa dia berjalan berbelit·
belit sehingga lantaran kesanggupannya mencari dan memilih kata. dar
kefasihannya. dan keahliannya menyusun karangan yang dapat menghanyut-
kan orang. hanya sedikit yang dapat mengetahui dasar pendiriannya.

Baginya Wujud (Yang Ada) itu hanya Satu. Wujudnya makhluk adalah
'ain ujudnya Khalik. Pada hakikatnya tidaklah ada farak (perbedaan) di antara
kedWUlya.Kalau dikatakan berlainan dan berbeda ujud makhluk dengan ujud
Khalik. itu hanyalah lantaran pendelmya faham dan singkat akal dalam
mencapai mengetahui hakikat. Dalam Futuhat dia pernah berkata: "Subhana
man khalaka'l Asyya-a wahuwa 'ainuha" (Amat sucilah Tuhan yang
menjadikan segala sesuatu. dan dialah 'ain sesuatu itu).

XLII
"Ya Khalika'l asy-ya-a fi nafsini
Anla lima takhluquhu jami'u
Takhluqu rna laa yantahi kaunuhu
Fika-Faanta'l khayyiqu'l wasi'u

(Wahai Yang menjadikan segala sesuatu pada dirinya
Engkau. bagi apa yang Engkau jadikan mengumpulkan
Engkau jadikan. barang yang talc berhenti adanya
Pada Engkau - Maka Engkaulah yang sempit dan lapang)

Katanya pula. wujud alam adalah 'ain wujud Allah. Allah itulah Hakikat
Alam. Tidak ada di sana perbedaan di antara Ujud yang Qadim yang digelari
KhaIik itu dengan ujud yang bam dan yang dinamai makhluk. Tidak ada
perbedaan 'Abid dengan Ma'bud. bahkan 'Abid dan Ma'bud adalah satu.
Perbedaan it" hanya rupa dan ragam :iari hakiJcatyang Esa. Kadang-kadang
menjelma sebagai adikara gagah perkasa. sebagai Fir'aun. Dan kadang-
kadang menjelma sebagai orang mulia dan tinggi. Sebagai Nabi-nabi. Kese-
galanya adalah dari 'ain yang Satu. Hakikat 'Abid dan ujudnya dan ke-
Akuannya jua. Dan beliau syairkan :

XLIII
"AI-'Abdu rabbun. War Rabbu' abdun
Ya laita syi'ri man-il mukaUaf
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Tuhan Allah adalah sua t u dan Sat u. Dialah Wujud Yang Mutlak.
Maka NUR (cahaya) Allah itu sebagian dari dirinya. Itulah dia Hakikat
Muhammadiyah. Itulah kcnyataan yang pertarna dalam Uluhiyah (38). Dari
padanyalah terjadi segala alam dalam setiap tingkatnya. Seumpama Alam
Jabarut, Alam Malakut, Alam Mitsal, Alam Ajsam dan Alam Arwah (39).
Dia scgcnap kesempurnaan ilmu dan amal, yang terdapat pacta Nabi sejak
Adam sampai Muhammad. Dan sampai kepada Wali-wali dan segala tubuh
'Insan Yang Kamil",

Dia tetap ada. Hakikat Muhammadiyah itulah yang memenuhi tubuh
Adam dan tubuh Muhammad. Dan apabila Muhammad telah mali sebagai
tubuh namun Nur Muhammad atau Hakikat Muhammadiyah itu tetaplah ada.
Schab dia scbagian dari Tuhan. Jadi : Allah, Adam, Muhammad adalah sam.
Dan Insan Kamil pun adalah Allah, dan Adam juga pada hakikatnya.

AL HAQIQAT UL MUHAMMADIYAH

v

Kalau sckiranya mcmang antara Khahk dan makhluk itu satu wujudnya,
rncngapa kelihatan dua? Ibnu 'Arabi menjawab : "Sebabnya ialah karena
insan tidak mcmandangnya dati wajah yang Satu, Mereka memandang
kcpada kcduanya dengan pandangan, bahwa wajah pertama ialah Haqq dan
wajah kedua ialah KhaJik (37). Tetapr kalau dipandang dalam 'ain yan satu
dan wajah yang satu, atau dia adalah wajah yang dua dari hakilcat yang satu,
tentulah manusia akan rnemperdekat Hakikat Zat Yang Esa, yang tiada
berhilang dan tidak berpisah.

Jadi Ibnu 'Arabi tclah menegakkan faham Serba Esa dan menolak faham
Saba dua.

Scgala sesuatu adalah atau hanyalah Satu, Tetapi dia merupa dalam
bentuk yang berbagai-bagai atau berubah-ubah. Berhampir dengan faham
Phitagoras dalam Dunia Filsafat, yang mcngatakan "Jiwa segala bilangan
adalah satu".

(Hamba adalah Tuhan, dan Tuhan adalah hamba
Derni syu'urku, siapakah yang rnukallaf? (36)
Kalau cngkau katakan harnba, padahal dia Tuhan
Atau cngkau kala Tuhan, yang mana yang dipcrintah?

In qulta 'abdun fazaaka Rabbun
Au qulta rabbun, annaa yukallaf".
in qulta 'abdun fazaaka Rabbun
Au qulta rabbun, annaa yukallaf'.

(Hamba adalah Tuhan, dan Tuhan adalah hamba
Demi syu'urku, siapakah yang mukallaf? (36)
Kalau engkau katakan hamba, padahal dia Tuhan
Atau engkau kata Tuhan, yang mana yang diperintah?

Kalau sekiranya memang antara Khalik dan makhluk itu satu wUJudnya,
mengapa kelihataJl dua? Ibou 'Arabi menjawab : "Sebabnya ialah karena
insan tidak memandangnya dati wajah yang Satu. Mereka memandang
kepada keduanya dengan pandangan, bahwa wajah pertarna ia1ah Haqq dan
wajah kedua ialah Khalik (37). Tetapi kalau dipandang dalam 'ain yan satu
dan wajah yang satu,. atau dia adalah wajah yang dOl dari hakikat yang satu,
tentulah manusia akan memperdekat Hakikat Zat Yang Esa, yang tiada
berbilang dan tidak berpisah.

Jadi Ibnu 'Arabi telah menegakkan faham Serba Esa dan menolak faham
Serba dua.

Segala sesuatu adalah atau hanyalah Satu. Tetapi dia merupa dalam
bentuk yang berbagai-bagai atau berubah-ubah. Berhampir dengan faham
Phitagoras dalam Dunia Filsafat, yang mengatakan "Jiwa segaia bilangan
adalah satu".

v

AL HAQIQAT UL MUHAMMADIYAH

Tuhan Allah adalah sua t u dan Sat u. Dia1ah Wujud Yang Mutlak.
Maka NUR (cahaya) Allah itu sebagian dari dirinya. ltulah dia Hakikat
Muhammadiyah. Itulah kenyataan yang pertama dalam Uiuhiyah (38). Dati
padanyalah terjadi segal a alam dalam setiap tingkatnya. Seumpama Alam
labarut, Alam Malakut, Alam Mitsal, Alam Ajsam dan Alam Arwah (39).
Dia segenap kesempumaan ilmu dan amal, yang terdapat pacta Nabi sejak
Adam sampai Muhammad. Dan sampai kepada Wali-wali dan segaia tubuh
'Insan Yang Kamil".

Dia tetap ada. Hakikat Muhammadiyah itulah yang memenuhi tubuh
Adam dan tubuh Muhammad. Dan apabila Muhammad telah mati sebagai
tubuh namun Nur Muhammad atau Hakikat Muhammadiyah itu tetaplah ada.
Sebab dia sebagian dari Tuhan. Jadi : Allah, Adam, Muhammad adalah satu.
Dan Insan Kamil pun adalah Allah, dan Adam juga pada hakikatnya.
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(. \ Dr 7..aki Mubarru "Tasauf «lam

"La qad qabIa yaumi unkiru sahibi
lza lam yakun dini ledinihi daani
Fa qad shara qalbi qabilan Kulla shuratin
Farnar'aa Ii ghazianin wa dairun It ruhbani
Wa baitun Ii autsanin wa Ka'batu thaifin
Wa alwahu Tauratin wa mash-hafu Qur'ani
Addinu bi dinil hubbi anna tawajjahaat
Rakaibuhu fal hubbu dini wa irnani".

XLIV

Dcngan scndirinya kcdua faham pcrtarna tad I, yaitu Wihdal ul WUJud
(Panthcisme, kcsatuan scgala) dan Hakikat Muhammadiyah, dcngan sendiri
nya rncnimbulkan faham kcsatuan agama.

Agama nu scrnuanya bag: Allah. Arif yang sejati memandang bahwasa
nya segala yang discrnbah IlU hakikatnya adalah perJambang dari yang
scbcnar discrnbah. Mcnycmhah hcrhala atau yang lain, bahkan mcnghadapkan
muka kcpada Ka'bah sendiri pun sarna sckali batal, kalau itu yang discmbah
Schab scrnuanya itu hanyalah pcrlambang. Sebaliknya, walaupun apa yang
dijadikan perlambang, baik apr, atau bcrhala, atau patung, atau Ka'bah, atau
tidak ada apa-apa, asal tetap kepada Allah sendiri, itulah dia agama. Ibadat
yang sah ialah bila dipandang bahwa segala bentuk, scgaIa rupa, segala yang
ampak, dan apa saja. sebagai kcnyataan dari Hakikat Yang Esa.

Scbagai orang Islam dia rnengerjakan amalan Islam. Karena rnenuruti
Ijrna' Ulama dia rnengakui Kiblat ialah Ka'bah. Tctapi dalam fahamnya
scndiri menghadap Kiblat bukanlah syarat sah sembahyang .• )

Faharnnya tcntang kcsatuan agama tcrsusun dalam satu gubahannya yang
am at indah :

VI
KESATL\:\ AGA\IA

Dcrrukianlah kumpulan faharn ini kalau hendak kita populcrkan. Tetapi
kalau kita sclidiki kc dalarn kuab-kuab Ibnu 'Arabi scndiri, bila kita hendak
menangkap kcsunpulan uu. k ita akan bcrtcrnu dcngan bcrbagai-bagai "jalan
kcluar" yang tclah discdiakannva. yaitu kata-kata rumus dan isyarat.

Demikianlah kumpulan faham ini kalau hendak kita populerkan. Tetapi
kalau kita selidiki ke dalam kitab-kitab Ibnu 'Arabi sendiri, bila kita hendak
menangkap kesimpulan itu, kita akan bertemu dengan. berbagai-bagai 'Jalan
keluar" yang telah disediakannya, yaitu kata-kata rum us dan isyarat.

VI
KESATUAN AGAMA

Dengan sendirinya kedua faham pertama tadi, yaitu Wihdat ul Wujud
(Pamheisme, kesatuan segala) dan Hakikat Muhammadiyah, dengan sendiri-
nya menimbulkan faham kesatuan agama.

Agama itu semuanya· bagi Allah. Arif yang sejati memandang bahwasa-
nya segala yang disembah itu hakikatnya adalah perlambang dari yang
sebenar disembah. Menyembah berhala atau yang lain, bahkan menghadapkan
muka kepada Ka'bah sendiri pun sarna sekali batal, kalau itu yang disembah.
Sebab semuanya itu hanyalah perlambang. Sebaliknya, walaupun apa yang
dijadikan perlambang, baik api, atau berhala, atau patung, atau Ka'bah, atau
tidal< ada apa-apa, asal tetap kepada Allah sendiri, itulah dia agama. Ibadat
yang sah ialah bila dipandang bahwa segala bentuk, segala rupa, segala yang
ampak, dan apa saja, sebagai kenyataan dari Hakikat Yang Esa.

'Sebagai orang Islam dia mengerjakan amalan Islam. Karena menuruti
fjma' Ulama dia mengakui Kiblat ialah Ka'bah. Tetapi dalam fahamnya
sendiri menghadap Kiblat bukanlah syarat sah sembahyang. *)

Fahamnya tentang kesatuan agama tersusun dalam satu gubahannya yang
am at indah :

XLIV
''La qad qabla yaumi unkiru sahibi
Iza lam yakun dini ledinihi daani
Fa qad sham qalbi qabilan. kulla shuratin
Famar'aa Ii ghazianin wa dairun Ii ruhbani
Wa baitun Ii autsanin wa Ka'batu thaifin
Wa alwahu Tauratin wa mash-hafu Qur'ani
Addinu bi dinil hubbi anna tawajjahaat
Rakaibuhu fal hubbu dini wa imani".

(*) Dr. Zaki Mubarrak : 'Tasauf Islam'
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Jadi agama nu scrnuanya. walaupun beragam hagl narnanya tujuan atau
ismya hanya saw. Tidaklah patut ada pcrsclisihan til antara satu dcngan yang
lain. Hcndaklah orang rnengctahui Sirr atau rahasia dari agama .tu.

Faham kcsatuan agama ini arnat besar pcngaruhnya. Jika dahulu oleh AI
Hallaj hanya scbagian pancaran pcrasaan, bagi Ibnu 'Arabi adalah satu
filsafat pandangan hidup. Orang-orang yang mempcrcayai dan pcnuh iman
dalarn agamanya. dengan scndirinya harus tirnbul rasa kesatuan agama uu
dalarn hatinya. Karena bila dikupas nama-nama yang lahir. scbagai Zat, Sifat
dan Afal yang disebut oleh orang Islam. maka 1111 jugalah hakikat dan
Oknum Yang Tiga dalam Nasrani, Sang Bapak. sang Putra dan Ruhul Kudus.
ltulah pula hakikat dari nama Brahmana. Shiwa dan Wishnu dalam agama
Hindu dan lain-lain.

Dcmikian kira-kira pengaruh ringkasan atau kupasan mudah dari dasar
Kcpcrcayaan Pcrsatuan Agama rnenurut lbnu Arabi ItU. Maka xangatlah
bcsar pcngaruh pcndirian ini pada Maharaja Akbar Khan di Delhi Industan
til abad ketujuh belas. Schingga bcliau rncncoba rncrnbcruuk suatu "gabung
an" kcagamaan dcngan nama "Dinul llahi" (Agama kc-tuhanan), schmgga dr
dalam istana Baginda bcrkumpul pcndcta Kristen pundit Hindu dan ulama
Islam. Tctapi oleh karcna "pcrnbentuk" agama karena Filosoti, dan pccipta
nya bukan Nabi, hanya karena dorongan pcrasaan saja. rnaka samalah
nasibnya dcngan percobaan-percobaan sebclum uu dan scsudah uu. Panas
dan hangar seketika pcnganjumya masih hidup, rcdup dan padam setelah
pcnganjurnya wafat,

Dan pcrsatuan agama juga yang dianjurkan, rnenurut filsafat Ibnu 'Arabi
itu oleh Nyonya Balavatsky dan Annie Bessaru. Dengan mcndirikan gerakan
Tcosofi. Cita-cita hendak mcmbuat Tcosofi sebagai himpunan sari ajaran
segala agarna, kemudiannya sctelah berjalan, telah terbatas menjadi kecil
sckali. Dan agarna seluruhnya berjalan Icbih kokoh dari sebelwn dia diatur
dcmikian rupa.

(Dahulu saya tak suka pada tcmanku
Kalau agarnaku tidak bcrdckat dcngan agamanya
Sckarang hatiku tclah m~ncrima akan segala bcntuk
Padang pcngembalaan kijang. biara tcrnpat rahib bcrtckun
Rumah hcrhala. Ka'bah tcrnpat orang Thawaf
l.uh tcmpat Taurat tcrtulis, Mashhaf tcrnpat Quran tcrlukis
Aku rncmcluk cinta kc mana pun hadap tujuanku
Kcndaraanku :
Cinta adalah Agarnaku dan lrnank u.

(Dahulu saya talc suka pada temanku
Kalau agamaku tidak berdekat dengan agamanya
Sekarang hatiku telah m~nerima akan segala bentuk
Padang pengembalaan kijang, biara tempat rahib bertekun
Rumah berhala. Ka'bah tempat orang Thawaf
Luh tempat TaUl-at tertulis, Mashhaf tempat Quran terlukis
Aku memeluk cinta ke mana pun hadap tujuanku
Kendaraanku :
Cinta adalah Agamaku dan Imanku.

Jadi agama itu semuanya, walaupun beragam bagi namanya tujuan atau
isinya hanya satu. Tidaklah patut ada perselisihan di antara satu dengan yang
lain. Hendaklah orang mengetahui Sirr atau rahasia dari agama itu.

Faham kesatuan agama ini amat besar pengaruhnya. Jika dahulu oleh AI
Hallaj hanya sebagian pancaran perasaan, bagi Ibnu 'Arabi adalah satu
filsafat pandangan hidup. Orang-orang yang mempercayai dan penuh iman
dalam agamanya, dengan sendirinya harus timbul rasa kesatuan agama itu
dalam hatinya. Karena bila dikupas nama-nama yang lahir, sebagai zat, Sifat
dan Af al yang disebut oleh orang Islam, maka itu jugalah hakikat dari
Oknum Yang Tiga dalam Nasrani, Sang Bapak, sang Putra dan Ruhul Kudus.
Itulah pula hakikat dari nama Brahmana, Shiwa dan Wishnu dalam agama
Hindu dan lain-lain.

Demikian kira-kira pengaruh ringkasan atau kupasan mudah dari dasar
Kepercayaan Persatuan Agama menurut Ibnu 'Arabi itu. Maka sangatlah
besar pengaruh pend irian ini pada Maharaja Akbar Khan di Delhi Industan
di abad ketujuh belas. Sehingga beliau mencoba membentuk suatu "gabung-
an" keagamaan dengan nama "Dinul Ilahi" (Agama ke-tuhanan), sehingga di
dalam istana Baginda berkumpul pendeta Kristen pandit Hindu dan ulama
Islam. Tetapi oleh karena "pembentuk" agama karena Filosoti, dan pecipta-
nya bukan Nabi, hanya karena dorongan perasaan saja, maka samalalT
nasibnya dengan percobaan-percobaan sebelum itu dan sesudah itu. Panas
dan hangat seketika penganjumya masih hidup, redup dan padam setelah
penganjumya wafat.

Dan persatuan agama juga yang dianjurkan, menurut filsafat Ibnu 'Arabi
itu oleh Nyonya Balavatsky dan Annie Bessam. Dengan mendirikan gerakan
Teosofi. Cita-cita hendak membuat Teosofi sebagai himpunan sari ajaran
segala agama, kemudiannya setelah beI)alan, telah terbatas menjadi kecil
sekali. Dan agama seluruhnya berjalan lebih kokoh dari sebelum dia diatur
demikian rupa.
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Tall Langan tcrhadap kaum shuf yang Lelah sangat hcbat dan kaum Frqlu
(Fuqahaa) di akhir abad kcuga, sehmgga mcnimbulkan hukum bunuh tcrha
dap AI Hallaj, dcngan umbulnya faham Ibnu 'Arabi ini Lelah bangku kcmbali
dcngan amat hebatnya. Kalau sckiranya terhadap AI Halla] masih ada yang
dapat mcmaafkan, karcna cctus-cetusan perkataannya dipandang scbagai
pcrkataan orang dimabuk cinta saja, mala terhadap Ibnu 'Arabi yang dipan
dang scorang yang Icbih bcsar, berilmu, bcrfilsafat dan bcrtasauf, kaum fiqhi
udak dapat mcmbiarkan begitu saja. Di Mcsir nyans dia dibunuh. Bcbcrapa
ulama bcsar ahli fiqi dan ahli tasauf yang berdasar sumpah telah rncngecam
Ibnu 'Arabi dcngan fatwa-Iatwa yang bebat. Penentangnya bukanlah sernba
rang-scmbarang Ulama pula. Di aruaranya ialah Ibnu Taimiyah, Ularna
Mazhah HanbaJi yang sangat terkenal, dan muridnya yang besar pula, Ibnu
Qayyun Al Jauziyah.

Ibnu Khaldun (wafat 808 H - 1410 M,), ahli tarikh dan ahli scjarah dan
sosiologi yang terkenal pun adalah scorang pensyarah Sahih Bukhary dar.
pcrnuka Mazhab Syafi'i di Mesir (wafat 852 H - 1454 M), Dcmikian Juga
lbrahun AI Biqa'iy (wafat 858 H - 1460 1\1), AI Biqa'iy istimcwa telah
mcngurang dua buah buku :

I. Tanbih ul Ghaby, 'Ala takfiri lbni 'Arabi. (Pcringatan bagi orang yang
bcbal, atas mcngkafirkan lbnu 'Arabi).

2, Tahiir 'ul Ubbad. min ahlil 'inad. bid-bi 'atil uuhad. (Pcringatan bagi
narnba Allah, dari ahh-ahli durhaka, icntang brd'ahnya ruihad). Sarna sckali
rncncntang dcngan scgala kckuatan alasan alas scgala pcndrrian Ibnu 'Arabi,

TCIJpl sungguhpun ban yak yang mcncntang dcngan scndirinya udak pula
kurang yang rncrnpcnahankan. Dan yang mcmpcrtahankan ILU pun buxan
pula orang kccil-kccil. DI aruaranya ialah Majd cl Dill (\laJdud Din) AI
Firuzubadr, dan Quthbu cl Din (Quthbud Om) AI HumawI). dan Saleh cl Din
(Salahud Din) AI Shaladr. dan Syihab cl Din (Syihabud Om) 'Umar Al
Suhrawardi (bukan Suhrawardi pcrnbangun Hikmat ul Ixyraq) d.m lakhrul

VII
SAMRUTAN UL:\\1:\

Pacta hcrnat kua, apabila agarna tclah durrngk an olch kcluasan pcngcta
huan dan dihmdark.m ""gala selubung 1;1IlJlIk Jan Lakill!. l.ilu kcrnbah kcpada
kcmumian Iitrah In~H1I, dcngan scndinnya akan umbullah kcsatuan musari
agama, walaupun tcmpat manusia tcgak uu bcrkun bin

Dan dcngan mcmpclajari tasaufIil-atat lbnu Ar abr. mudahlah hal'l kua
untuk mcmpclajari pcrkcmbangan tavaut atau nu-uk \,jllt,: umbul ,II Indo
ncsia dl dalam pt'nl'hahl'-,;1n abad keenan: t,,: b, .11 S um.ura. Ac ch II blll/ah.
Fansun dan Syamsuddin Sumatrann dan dl Jaw a ,Sill Jl'll,lfl

Pada hemat kita, apabila agama telah diiringkan oleh keluasan pengeta-
huan dan dihindarkan segala selubung fanatik dan taklid, lalu kembali kepada
kemumian fitrah insani, dengan sendirinya akan timbullah kesatuan inti-sari
agama, walaupun tempat manusia tegak itu berlain-lain.

Dan dengan mempelajari tasauf-filsafat Ibnu 'Arabi, mudahlah bagi kita
untuk mempelajari perkembangan tasauf, atau mislik, yang limbul Ji Indo-
nesia di dalam penghabisan abad kecnam bclas di Sumalra, Acch (Hamzah
Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani) dan di Jawa (Sili Jcnar) .

VII
SAM BUT AN ULAMA

Tantangan terhadap kaum shufi yang telah sangal hebal dari kaum Fiqhi
(Fuqahaa) di akhir abad ketiga, sehingga menimbulkan hukum bunuh terha-
dap Al Hallaj, dengan limbulnya faham Ibnu 'Arabi ini telah bangkit kembali
dengan amat hebatnya. Kalau sekiranya terhadap Al Hallaj masih ada yang
dapat memaafkan, karena cetus-cetusan perkataannya dipandang sebagai
perkataan orang dimabuk cinta saja, maka terhadap Ibnu 'Arabi yang dipan-
dang seorang yang lebih besar, berilmu, berfilsafat dan bertasauf, kaum fiqhi
tidak dapat membiarkan begitu saja. Di Mesir nyaris dia dibunuh. Beberapa
ulama besar ahli fiqi dan ahli tasauf yang berdasar sumpah telah mengecam
Ibnu 'Arabi dengan fatwa-fatwa yang hebat. Penentangnya bukanlah semba-
rang-sembarang UIama pula. Di antaranya ialah Ibnu Taimiyah, Ulama
Mazhab Hanbali yang sangat terkenal, dan muridnya yang besar pula, Ibnu
Qayyim Al Jauziyah.

Ibnu Khaldun (wafat 808 H - 1410 M.), ahli tarikh dan ahli sejarah dan
sosiologi yang terkenal pun adalah seorang pensyarah Sahih Bukhary dan
pemuka Mazhab Syafi'i di Mesir (wafat 852 H - 1454 M). Demikian juga
Ibrahim Al Biqa'iy (wafat 858 H - 1460 M). Al Biqa'iy istimewa telah
mcngarang dua buah buku :

I. Tanbih ul Ghaby, 'Ala takfiri Ibni 'Arabi. (Peringatan bagi orang yang
bcbal, atas mengkafirkan Ibnu 'Arabi).

2. Tahzir 'ul Ubbad, min ahlil 'inad. bid-bi 'alii ittihad. (Peringatan bagi
hamba Allah, dari ahli-ahli durhaka, tentang bid'ahnya illihad). Sarna sekali
mcncntang dcngan segal a kckuatan alasan atas scgala pcndirian Ibnu 'Arabi.

Tctapi sungguhpun ban yak yang mcncntang dcngan sendirinya tidak pula
kurang yang mempertahankan. Dan yang mempcrtahankan itu pun bulcan
pula orang kecil-kecil. Di antaranya ialah Majd cl Din (Majdud Din) Al
Firuzabadi, dan Quthbu el Din (Quthbud Din) Al Humawiy, dan Saleh cl Din
(Salahud Din) Al Shafadi, dan Syihab el Din (Syihabud Din) 'Umar Al
Suhrawardi (bukan Suhmwardi pembangun Hikmal ul Isymq) dan Fakhrul
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Di pcnghujung abad kccnam bclas (576 HlIISI ivI). tirnbul di Mcsir
scorang shufi yang lain pula, yaitu Umar ibn AI Faridh. Dia berasal dari
Hornat (Tanah Syam) dan orang tuanya pindah ke Mesir, Maka di Mesirlah
dia lahir, hidup dan wafat pada penggal pertarna dari abad ketujuh (632 HI
1233 M).

Pcrhatiannya amat tertarik kepada hidup kerohanian dan tasauf. Lima
betas tanun larnanya dia mcngcmbara dl tanah Hejaz, untuk merenungi dar,
mcrcsapi kchidupan di sckcliling Tanah Mekkah. Pengembaraan lima betas
tahun uu amat besar kesannya di dalam membentuk jiwanya.

Garis-garis yang ditentukan di dalam suluk dan tharikat kaum shufi
dipcgangnya tcguh. Dan kemudian Ibnul Faridh telah turnbuh sebagai se-

VIII
'UMAR IBN AL·FARIDH

Din AI-Razi, dan Jalalul Din Al Suyuthi (Pengarang Tafsir yang masyhur).
Suyulhi rnengarang scbuah kitab mernpertahankan Ibnu 'Arabi, pcmbalas
karang Al Biqa'iy, yaitu Tanbih ul Ghaby.fi tabriati lbnu 'Arabi. Dan Abdur
Razzak Al Qasyani dan Abdul Ghani Al Nablusi.

Pada umurnnya, baik yang menentangnya atau yang mempertahanJeannya.
adalah di dalam riwayat hidup masing-masing orang yang menyukai tasauf
juga Yaitu bepegang kepada. Tasauf yang dalam lingkaran Sunnah Nabi
Muhammad Saw.

Maka dapatlah kita sirnpulkan, bahwasanya puncak kenaikan tasauf di
dalam fikiran filsafat, dan yang dengan tidak ragu-ragu lagi menegakkan
faham Wihdat ul Wujud, telah dibangun oleh Ibnu 'Arabi. Walaupun pada
kcmudian harinya, tidak sedikit yang menentangnya, tetapi pcngaruh ajaran
Ibnu 'Arabi telah dipcgang teguh, baik dengan cara terang, dan kebanyakan
dcngan cara "diarn-diarn" olch pcmuka-pemuka tasauf yang di belakangnya.
Pcndirian Ibnu 'Arabi telah bcrternu di dalarn tasaut di Persia. yang ditegak
kan olch Jalalud Din Rumi. Tclah bertemu di dalam syair-syair Ibnu Faridh,
dan tclah bcrjurnpa dalam sural-sural Ibnu Sabi'in yang dikirimkan kcpada
Frederick Agung Raja Prusia. Dan telah mcngisi llkan Zawiyah, ternpat ahli
ahli tharikat mcmbangun wiridilll suluknya. Dan pendirian Ibnu 'Arabi juga
dipcrtcguh, atau dibahas, dipcrpanjang atau ditambah rumus dan isyaratnya
olch Abdul Karim Al Jaily di dalarn kitabnya "Insan Karnil", Sehingga
ikhtisar dan usaha Ghazali rncmpcrtcmukan kembali di antara Tasauf dcngan
Fiqhi, dcngan garis Sunnah dan kadang-kadang memakai filsafat Quran telah
mcndapat tantangan atau lawan yang hebat dari tasauf Ibnu 'Arabi dengan
Wihdatul Wujudnya itu,

Din AI-Razi, dan Jalalul Din Al Suyuthi (pengarang Tafsir yang masyhur).
Suyuthi mengarang sebuah kitab mempertahankan Thnu 'Arabi, pembalas
karang Al Biqa'iy, yaitu Tanbih ul GhabY,fi tabriati Ibnu 'Arabi: Dan Abdur
Razzak Al Qasyani dan Abdul Ghani Al NabIusi.

Pada umumnya, baik yang menentangnya atau yang mempertahankannya,
adalah di dalam riwayat hidup masing-masing orang yang menyukai tasauf
juga. Yaitu bepegang kepada. Tasauf yang dalam tingkaran Sunnah Nabi
Muhammad Saw.

Maka dapatlah kita simpulkan, bahwasanya puncak kenaikan tasauf di
dalam fikiran filsafat, dan yang dengan tidak ragu-ragu lagi menegakkan
faham Wihdat ul Wujud, telah dibangun oleh Ibnu 'Arabi. Walaupun pada
kemudian harinya, tidak sedikit yang menentangnya, tetapi pengaruh ajaran
Ibnu 'Arabi telah dipegang teguh, baik dengan cara terang, dan kebanyakan
dengan cara "diam-diam" oleh pem~a-pemuka tasauf yang di belakangnya.
Pendirian Ibnu 'Arabi telah bertemu di dalam tasauf di Persia, yang ditegak-
kan oleh Jalalud Din Rumi. Telah bertemu di dalam syair-syair Ibnu Faridh,
dan telah berjumpa dalam surat-surat Ibnu Sabi'in yang dikirimkan kepada
Frederick Agung Raja Prusia. Dan telah mengisi ~kan zawiyah, tempat ahli-
ahli tharikat membangun wiridan suluknya. Dan pend irian Ibnu 'Arabi juga
diperteguh, atau dibahas, diperpanjang atau ditambah rumus dan isyaratnya
oleh Abdul Karim Al Jaily di dalam kitabnya "Insan Kamil". Sehingga
ikhtisar dan usaha Ghazali mempertemukan kembati di antara Tasauf dengan
Fiqhi, dengan garis Sunnah dan kadang-kadang memakai filsafat Quran telah
m~ndapat tantangan atau lawan yang hebat dari tasauf Ibnu 'Arabi dengan
Wihdatul Wujudnya itu.

VIII
'UMAR IBN AL-F ARIDH

Di penghujung abad kecnam belas (576 HlllS1 M>, timbul di Mesir
seordog shufi yang lain pula, yaitu Umar ibn Al Faridh. Dia berasal dari
Homat (Tanah Syam) dan orang tuanya pindah ke Mesir, Maka di Mesirlah
dia lahir, hidup dan wafat pada penggal pertama dari abad ketujuh (632 HI
1233 M).

Perhatiannya amat tertarik kepada hidup kerohanian dan tasauf. Lima
belas tahun lamanya dia mengembara di tanah Hejaz, untuk merenungi dar.
meresapi kehidupan di sekeliling Tanah Mekkah. Pengembaraan lima betas
tahun itu amat besar kesannya di dalam membentuk jiwanya.

Garis-garis yang ditentukan di dalam suluk dan tharikat kaum shufi
dipcgangnya teguh. Dan kemudian Ibnul Faridh telah tumbuh sebagai se-
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"~~I,akhtu bi-hubhi ayatal IS~ ljl min qahh
Fa ahlul hawa jundi, wa hukrm 'alal kulh
\Va kullu Iata' yahwa fa Inn I irnarnuhu
Wa mill bariun min Iatan samiul azah

XL VI

Dan katanya pula:

"Kullu man II hirnaaka yahwaka: lakm
Alia wahdi bikulh mall II hirnaaka."
(SI'IllU3 orang yang di bawah lindungan-Mu, mcncintai-Mu,
Tctapi saya scndiri hanya yang ada dalarn setiap lindungan-Mu).
Arunya : Sctiap orang mcnciruai Engkau. seuap orang! Tetapt kecintaan

scuap orang uu, tcrlingkup scrnuanya dalarn crntaku. Aku penuhi scrnua:

"Yahxyurul 'Asyiquna takhta liwa-i
\Va jami'ul rnalahi takhta jiwaka".

(Sckalian orang yang asyik bcrkurnpul dr bawah bcnderaku dan sekalian
pclajar bcrkurnpul di bawah bcndera-Mu).

XLV

orang pujangga. Pcnyair tasauf yang arnat hesar. Dia tcrkcnal dengan keisti
mcwaannya mcngubah syair percintaan kepada Tuhan. Syair yang bemilai
tinggi dalam lapangan kecintaan kepada Tuhan. Dorongan rasa kcindahan
dalam jiwa (aestcuc) yang scjau. Sama sekali adaIah kcsaksian terhadap yang
Haqq yang rnutlak dan jujur, timbul dari kcbcrsihan jiwa, dan terang jernihnya
pcnglihatan Illata rohani. Scluruh sanubarinya telah ditawan oleh cinta, dia
tclah Karam tcnggclarn dalam lautan pcrcintaan. Tidak ada lagi yang
dipcrdulikannya. tidak ada lagi yang diacuhkannya. hanyalah kecintaannya
scmata-mata. Dia tclah rcla hangus. laksana hangusnya rama-rama dan lelaltu
karcna mcngejar pclita nyala di tcngah rnalarn, di rnusim hujan. dia mencari
cahaya, dia rcla jatuh tersungkur karena hangatnya cahaya api uu, Dia hcndak
"itushal" (bcrhubungan rapat). Dan udak puas dcngan bcguu saja, dia pun
hcndak "Iuihad", bcrsatu dcngan keciruaan. Syair-syair Ibnu Faridh penuh
lx'TlSI kcciruaan. Katau hcndak mcngcnal syair percmiaan sejau, tuan bclum
akan bcrjumpa, kalau bclum mcrnbaca syair Ibnu Faridh. Panjang lebar
Nickolson mcngupas syair-syair lbnu Faridh itu dan membandingkannya
dl'llt-:an Hafiz atau Rumi.

orang pujangga. Pen yair tasauf yang amat besar. Dia terkenal dengan keisti-
mewaannya mengubah syair percintaan kepada Tuban. Syair yanEs bemilai
tinggi dalam lapangan kecintaan kepada Tuhan. Dorongan rasa keindahan
dalam jiwa (aestetic) yang sejati. Sarna sekali adalah kesaksian terhadap yang
Haqq yang mutlak dan jujur, timbul dari kebersihan jiwa, dan terang jemihnya
penglihatan mata rohani. Seluruh sanubarinya telah ditawan oleh cinta, dia
telah karam tenggelam dalam lautan percintaan. Tidak ada lagi yang
diperdulikannya, tidak ada lagi yang diacuhkannya, hanyalah kecintaannya
semata-mata. Dia telah rela hangus, laksana hangusnya rama-rama dan lelaltu
karena mengejar pelita nyala di tengah malam, di musim hujan. dia mencari
cahaya, dia rela jatuh tersungkur karena hangatnya cahaya api itu. Dia hendak
"ittishal" (berhubungan rapat). Dan tidak puas dengan begilU saja, dia pun
hendak "Ittihad", bersalu dengan kecintaan. Syair-syair Ibnu Faridh penuh
berisi kecintaan. Kalau hendak mengenal syair percintaan sejati, luan belum
akan berjumpa, kalau belum membaca syair Ibnu Faridh. Panjang lebar
Nickolson mengupas syair-syair Ibnu Faridh ilu dan membandingkannya
dengan Hafiz atau Rumi.

XLV

"Kullu man fi himaaka yahwaka; lakin
Ana wahdi bikulli man fi himaaka."
(Semua orang yang di bawah lindungan-Mu, mencintai-Mu.
Tetapi saya sendiri hanya yang ada dalam seliap lindungan-Mu).
Arlinya : Seliap orang mencinlai Engkau. seliap orang! Tetapi kecintaan

seliap orang itu, terlingkup semuanya dalam cintaku. Aku penuhi semua:

"Yahsyurul 'Asyiquna takhta liwa-i
Wa jami'ul malahi takhta jiwaka".

(Sekalian orang yang asyik berkumpul di bawah benderaku dan sekalian
pelajar berkumpul di bawah bendera-Mu).

Dan katanya pula :

XLVI

"Nasakhlu bi-hubbi ayatal 'isy qi min qabli
Fa ahlul hawa jundi, wa hukmi 'alai kulli
Wa kuBu fata' yahwa fa inni imamuhu
Wa inni bariun min fa tan sami'ul azali
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Cimanya tclah bcrpadu kcpada pucuk-pucuk scgala keindahan. Kcpada
pcncipta dan segala yang indah. Kepada yang senanuasa bcrgcrak dalam
sanuban, yang nampak bckasnya dalam alarn. Tcrasalah olchnya bahwa Dia
pun jauh, tetapt Dia dckat. Klan lama klan jauhlah dia, sampai kita sendiri
yang rncnjauhkan din dan-Nya, dan dekatlah dia, sampai tidak ada antaranya
lagi dcngan kita, Apabila kua scnantiasa bcrusaha rncndckaunya. ltulah
kcindahan rnutlak, puncaknya scgala kehidupan, kcscnian, dan hirupunan dari
scgala kcindahan kala. Banyak kesulitan yang iclah duempunnya di dalam
mcncan atau mcnuju kcciruaan itu, banyak pcndcritaannya, tctapi dcngan
scgcnap rcla hati dia rncncnma. Sarnpai tcrcapailah olchnya rasa pcrsatupa
duan uu. Bukan dari ilmu, bukan dart Iilsafat . scbagai yang dircncanakan
Suhrawardi dan dikuatkan olch Ibnu 'Arabi. Mclamk ..n dari rasa di alas
rasa.

XLVII
'Vul lil-Iazina taqaddarnu qabh waman ba'di warnan adh-ha Ii asyjani
yara
"Anni khuzu wabi-aqtadau wah asma'u
Watahaddastu bi-shababau baina'l wara".
(Katakanlah kcpada orang-orang yang scbclurn dan orang yang scsudah
ku, dan orang yang rncnyaksikan scndin akan cintaku
Dan padakulah ambil, dan kepadakulah rncncontoh dan darikulah de
ngarkan
Brcarakanlah rindu-dcndamku dalam kalangan orang ramal).

Dan katanya pula;

(Dcngan cintaku tclah kuhapuskan ayat pcrcintaan orang yang scbclurn
ku.
Scgala orang yang bcrcinta adalah tcntaraku.
Dan akulah yang mcnghukum atas scrnua.
Scgala rang muda yang dimabuk cinta; Sayalah Imamnya
Saya Icpas dari rang muda yang rnendcngar tapi bingung
Dalam hal cirua. sava mcmpunyai pengctahuan yang arnat tinggi nilai
sifatnya,
Orang yang tidak dibcri pengertian olch cirua, adalah orang yang sangat
jahil).

Wa Ii fil-hawa '11mun tajallu shifatuhu
Waman lam yufaqqih-hul hawa fahuwa fl jahlm".

Wa Ii fil-hawa 'ilmun tajallu shifatuhu
Waman lam yufaqqih-hul hawa fahuwa fi jahIin".

(Dengan cintaku telah kuhapuskan ayat percintaan orang yang sebelum-
ku.
Segala orang yang bercinta adalah tentaraku.
Dan akulah yang menghukum atas ·semua.
Segala rang muda yang rlimabuk cinta; Sayalah Imamnya
Saya lepas dari rang muda yan~ mendengar tap; bingung
Dalam hal cinta. saya mempunyai pengetahuan yang amat tinggi nilai
sifatnya.
Orang yang tidak diberi pengertian oleh cinta, adalah orang yang sangat
jahil).

Dan katanya pula;

XLVII
"Qui lil-Iazina taqaddamu qabli waman ba'di waman adh-ha Ii asyjani
yara '
"Anni khuzu wabi-aqtadau wali asma'u
Watahaddastu bi-shababati baina'i wara".
(Katakanlah kepada orang-orang yang sebelum dan orang yang sesudah-
ku, dan orang yang menyaksikan sendiri akan cintaku
Dari padakulah ambil, dan kepadakulah mencontoh dan darikulah de-
ngarkan
Bicarakanlah rindu-dendamku dalam kalangan orang ramai).

Cintanya telah berpadu kepada pucuk-pucuk segala keindahan. Kepada
pencipta dari segala yang indah. Kepada yang senantiasa bergerak dalam
sanubari, yang nampak bckasnya dalam alam. Terasalah olehnya bahwa Dia
pun jauh, tetapi Dia dckat. Kian lama kian jauhlah dia, sampai kita sendiri
yang mcnjauhkan diri dari-Nya, dan dekatlah dia, sampai tidak ada antaranya
lagi dengan kita. Apabila kita senantiasa berusaha mendekatinya. 'Itulah
keindahan mutlak, puncaknya segala kehidupan, kesenian, dan hiOlpunan dari
segal a keindahan kata. Banyak kesulitan yang telah ditempuhnya di dalam
mencari atau menuju kecintaan iLU,banyak penderitaannya, tetapi dengan
scgcnap rela haLi dia menerima. Sampai Lcrcapailah olehnya rasa persatupa-
duan iLu. Bukan dari ilmu, bukan dari filsafaL, sebagai yang direncanakan
Suhrawardi dan dikuaLkan olch Ibnu 'Arabi. Melainkan dari rasa di alas
rasa.

147



148

Scorang ahli xhufi yang tcrkcnal dalam aliran Wihdatul wujud dan
mcncampurkan tasauf dcngan filsafat uu ialah Quthbud din Muhammad
Abdul l luqq lbnu's Sahi 'In Dia pun scpcrti Ihnu 'Arabi Juga. yaitu dilahirkan
til Marcia (Andalusia) pada tahun 613 H. (1215 \1.). Mulanya dia scorang
ahli Iiqhi, kcrnudian tcrtarik pula rnendalami tasauf. sampai rncnjadi salah
scorang Imamnya dan -ncngcluarkan pcndapatnya scndiri tcntangnya. Dia
mcngcmbara di ncgcri-ncgcri Islam scbclah barat. Sctclah uu diapun pcrg:
mcngcrjakan haji dan rncngcmbara pub di ncgcri-ncgcn schclah urnur dan
akhimya bcrdiarn di Mckkah, sarnpai wafatnya dalarn usia 54 tahun.

Tasaufnya rncnycrupai juga akan jalan tasauf Suhrawardi dan lbnu
'Arabi, gabungan di antara filsafat dan tasauf. Schingga boleh dikatakan
bahwa dia scorang filosof. Dia mempunyai pertirnbangan sendiri dan pan
dangan scndiri tcntang filsafat Ibnu Sina, AI-Farabi dan lain-lain. Kehidupan
dan buah fikiran Ibnul Sabi'in kian lama kian menarik ahli-ahli Barat dan
pad a rnasa akhir ini tclah bertcmu surat-suratnya yang dikirimkan kcpada
Frederick II Raja Prusia yang meninggal di tahuan 1250 Miladiyah, yaitu
Raja yang sangat terkenal besar perhatiannya kepada ilmu dan filsafat Arab.
Amari Orientalis bangsa ltali di tahun 1853 M. telah dapai mengurnpulkan
surat-surat itu dengan nama "Sural-surat dari Sicilia". Dan 20 tahun scsudah

IX
lB'<l"L ~:\BI'I!'IO

Sya.rsyair lbnui Fandh tcrutama syairnya yang bcrujung huruf tuu yang
bexar ItU (Taaivat ul Kubra), tclah mcnirnbulkan inspirasi bagi bcrpuluh dan
bcratus pcnyau lam, schrngga sesudah abad kccnam dan kctujuh uu han yak
kita bcrtcrnu svair-xyarr shufiyah, yang dalarn rncrnbacanya dapat kita kcsan
kan hahwa pcny.ur itu icrpcngaruh oleh Ibnul Faridh. Syair kcciruaan kcpada
Tuhan dan Ibnul I-aridh itu, tclah mcnirnbulkan inspirasi hagi hcrpuluh dan
bcratus pen) air lam, sehingga scsudah abad kccnam dan kctujuh itu banyak
kua bcrtcrnu syarr-syarr' Shufiyah, yang keuka mcmhacanya dapat kita kcnali
bahwa pcnyair uu tcrpcngarul. olch Ibnul Fandh. Syair pcrcintaan kcpada
1 uhan dari lhuul Faridh itu, tclah mcnimhulkan pula inspirasi bagi pcnyair
untuk mcngarang gubahan pujian dan alamat cinta kcpada Nabi Muhammad
Saw schagal Burdah (Bushairn dan lain-lain Schingga akhirnya syair pujian
kcpada Nabi Muhammad ItU rncnjadi satu cabang yang udak belch dikcsarn
plllgkan hcgltu saja di dalam mcrnpclajari pcrtumbuhan tasauf.

Or Muhammad ,....l ustafa l lelnu, Mahaguru tilsatat di Universitas Fuad I
dl Mcsir tclah rncnyuxun schuah huku hcmama 'lbnul Faridh dan cirua
Kctuhanan".

Syair-syair Ibnut Faridh terutama syaimya yang berujung huruf taa yang
besar itu (Taaiyat ul Kubra), telah menimbulkan inspirasi bagi berpuluh dan
beratus penyair lain, sehingga sesudah abad keen am dan ketujuh itu banyak
kita bertemu syair-syair shufiyah, yang dalam membacanya dapat kita kesan-
kan bahwa penyair itu terpengaruh oleh Ibnul Faridh. Syair kecintaan kepada
Tuhan dari Ibnul Faridh itu, telah menimbulkan inspirnsi bagi berpuluh dan
beratus pen yair lain, sehingga sesudah abad keenam dan ketujuh itu banyak
kita bertemu syair-syair Shufiyah, yang ketika membacanya dapat kita kenali
bahwa penyair itu terpengarut. oleh Ibnul Faridh. Syair percintaan kepada
Tuhan dari Ibnul Faridh itu, telah menimbulkan pula inspirasi bagi pen yair
untuk mengarang gubahan pujian dan alamat cinta kepada Nabi Muhammad
Saw sebagai Burdah (Bushairi) dan lain-lain Sehingga akhirnya syair pujian
kepada Nabi Muhammad itu menjadi satu cabang yang tidak boleh dikesam-
pingkan begitu saja di dalam mempelajari pertumbuhan tasauf.

Dr. Muhammad Mustafa Helmi, Mahaguru filsafat di Universitas'Fuad I
di Mesir telah menyusun sebuah buku bemama 'Ibnul Faridh dan cinta
Ketuhanan".

IX
IHNU'L SABI'IN

Scorang ahli shufi yang tcrkcnal dalam aliran Wihdatul wujud dan
mcncampurkan tasauf dengan filsafat itu ialah Quthbud din Muhammad
Abdul Haqq Ibnu's Sabi'in. Dia pun seperti Ihnu 'Arabi juga, yaitu dilahirkan
di Marcia (Andalusia) pada tahun 613 H. (1215 M.). Mulanya dia seorang
ahli fiqhi, kemudian tertarik pula mendalami tasauf, sampai menjadi salah
seorang Imamnya dan 'llengeluarkan pendapatnya sendiri tentangnya. Dia
mengembara di negeri-negeri Islam sebelah barat. Setelah itu diapun pergi
mcngerjakan haji dan mengembara pula di negeri-negeri sebelah timur dan
akhirnya berdiam di Mekkah, sampai wafatnya dalam usia 54 tahun.

Tasaufnya menyerupai juga akan jalan tasauf Suhrawardi dan Ibnu
'Arabi, gabungan di antara filsafat dan tasauf. Sehingga boleh dikatakan
bahwa dia seorang filosof. Dia mempunyai pertimbangan sendiri dan pan-
dangan sendiri ten tang filsafat Ibnu Sina, AI-Farabi dan lain-lain. KehidUpan
dan buah fikiran Ibnul Sabi'in kian lama kian menarik ahli-ahli Barnt dan
pada masa akhir ini telah bertemu surat-suratnya yang dikirimkan kepada
Frederick II Raja Prusia yang meninggal di tahuan 1250 Miladiyah, yaitu
Raja yang sangat terkenal besar perhatiannya kepada ilmu dan filsafat Arab.
Amari Oriental is bangsa ltali di tahun 1853 M. telah dapal mengumpulkan
surat-surat itu dengan nama "Surat-surat dari Sicilia". Dan 20 tahun sesudah
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(.) Madk our, "lrlsaf at Islam"

uu Oricntalis Mahren bangsa Denmark telah rncnyelidiki dan mcmbaha- lSI

sural-sural uu (*)
Filsafatnya, di samping tasauf telah rncnarik hati Frederick II hu.u

bcnanya kcpada bcliau tcntang crnpat seal, yaitu tcruang Alam Qadirn,
len tang Pcmbicaraan yang Sepuluh. len tang Metafisika dan tcntang J iwa.
Scgala pcrtanyaan Baginda tclah dijawabnya dan tcrlukislah segala filsatat
dan tasaufnya dalarn sural-sural itu.

Mcnurut Ibnul Sabi'in, Allah adalah xurnbcr scgala akal yang mcngatur
alam rru, yang tcrbit daripadanya karena scmata-maia limpahan (Iaidahj dan
"ln'aam" (anugcrah). Puncak scgala akal ralah AI-Aqlul Fa'al (Akal pcrnbuan
dan dialah rncngatur bumi Jan xcgala yang ada dalarn bcntuknya yang tctap.
Dan dialah mashdar (tcrnpat umbul) jiwa insani. Oleh karena jrwa-jiwa

manusia uu tirnbul danpada Akal Pembuat uu, maka jrwa-jiwa itu scnanua-,a
ingin hcndak kcmbali kcpadanya. Apabila manusia tclah mcnycdiakan din
nya uruuk bclajar dan rncrcnung dan udak puas-puasnya mcnyclidiki, akan
bcrubah bahagialah dia dcngan Ma'rifut lUI Kamila! (Pcngctahuan yang
scmpurna) dan llukikat Muijarradut (Hakikat Scmata-mata) sarnpai tcrcapai
pcrtcmuan dcngan Al-Aqalul Faal ILU.

Pcrrnulaan dan kcsudahan ujud adalah Allah. DI aruaranya udak ada apa
apa lagi, walaupun Adam (tidak ada). Diu judi dcngan scndirinya. Karcna
kalau dcrnikian tirnbullah bertali-tali berlinvkur-lingkar yang tiada putus,
Kamal tsegala VlIng ada) van.!: lain adalah .'>lazlwr (kcnyataan daripada-Xya.
Ada-Nya, dari ilrnunya dan iradamya. dan daripadanyalah Hayat seluruhnya
dan Ujud seluruhnya. Ujud Alarn uu adalah 'Ardhi (mcndatang) (40). Schab
uu yang ada uu hanya xatu pada hakikamya, bahkan Dialah Ujud Scrncsta.
Kainat yang nampak ini hanyalah Ujud Majazi (41) bclaka, bukan Hakiki).

Jadi, kembali (ahamnya kcpada Wlhdawl WUJld juga.
Mazhabnya tcntang ll ubhul lla II, pun dipcngaruhi aliran Rabiatul Ada

wiyah. Bcrarnal bukanlah karena mengharapkan upah surga dan rncninggal
kan doxa bukan takut pad a ncraka, rnclainkan karcna cinta pada Allah. yang
tctap ada dalam diri

Scbagai juga ahli Shufi yang lam. yang urnbul dalarn abad keenan I dan
kctujuh lslarni, atau abad kedua bclas Maschi, filsafat asing tclah mcrnpcnga
ruhi ban yak sekali kepada fikiran Ibnul Sabi'in dan shufi-shufi yang lain.
Tasauf tidak lagi scrnata-rnata dikembalikan kcpada sumbcmya yang ash,
yaitu contoh yang di dalam kehidupan Muhammad dan Nash yang nyata dan
tcrang dalam Quran.

ilU Orienlalis Mahren bangsa Denmark telah menyelidiki dan m.embahas isi
surat-sural itu (*)

Filsafatnya, di samping lasauf telah menarik hati Frederick II bual
berlanya kepada beliau tenlang empal soal, yaitu tenlang Alam Qadim,
lenlang Pembicaraan yang Sepuluh, tenlang Melafisika dan ten lang Jiwa.
Segala perlanyaan Baginda Lelah dijawabnya dan terlukislah segala filsafal
dan lasaufnya dalam sural-sural ilu.

Menurul Ibnul Sabi'in, Allah adalah sumber segal a akal yang mengatur
alam ini, yang terbil daripadanya karcna scmala-mata limpahan (faidah) dan
"In'aam" (anugcrah). Puncak scgala akal ialah A/-Aq/u/ Fa'a/ (Akal pembual)
dan dialah mengalur bumi dan segal a yang ada dalam benluknya yang leLap.
Dan dialah mashdar (tempal limbul) jiwa insani. Oleh karena jiwa-jiwa
manusia itu timbul daripada Aka/ Pembuat itu, maka jiwa-jiwa itu senantias<i
ingin- hendak kembali kepadanya. Apabila manusia telah menyediakan diri-
nya untuk belajar dan merenung dan tidak puas-puasnya menyelidiki, akan
berubah bahagialah dia dengan Ma'ri/at tui Kamilat (Pengelahuan yang
scmpurna) dan Hakikat Mujjarradat (Hakikat Semala-maLa) sampai tercapai
pertemuan dengan Al-Aqalul Fa'al ilu.

Pcrmulaan dan kesudahan ujud adalah Allah. Di amaranya tidak ada apa-
apa lagi, walaupun Adam (lidak ada). Dia jadi dengan sendirinya. Karena
kalau demikian limbullah berta/i-tali ber/ingkar-lingkar yang tiada putus;
Kainat (segaia yang ada) yang lain adalah Mazhar (kenyataan daripada-Nya,
Ada-Nya, dari ilmunya dan iradalnya, dan daripadanyalah Hayal seluruhnya
dan Ujud seluruhnya. Ujud Alam itu adalah 'Ardhi (mendalang) (40). Sebab
ilU yang ada ilu hanya satu pada hakikalnya, bahkan Dialah Ujud Semesla.
Kainal yang nampak ini hanyalah Ujud Majazi (41) belaka, bukan Hakiki).

Jadi, kembali fahamnya kepada Wihdatui Wujud juga.
Mazhabnya len tang l1ubbu/ llahi pun dipcngaruhi aliran Rabi'atul Ada-

wiyah. Beramal bukanlah karcna mengharapkan upah surga dan meninggal-
kan dosa bukan lakul pada neraka, melainkan karena cinla pada Allah, yang
lelap ada dalam diri.

Sebagai juga ahli Shufi yang lain, yang timbul dalam abad keenam dan
ketujuh Islami, alau abad kedua belas Masehi, filsafal asing telah mempenga-
ruhi banyak sekali kepada fikiran Ibnul Sabi'in dan shufi-shufi yang lain.
Tasauf tidak lagi semala-mala dikembalikan kepada sumbernya yang asli,
yaitu contoh yang di dalam kehidupan Muhammad dan Nash yang nyala dan
lerang dalam Quran.

(0) Madkour, "Filsafat Islam".
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(··)Ihnul Qayyun "Madarij us Salikin"

Di sarnpmg pertumbuhan fikiran-Iikiran mendalam dari Ihnu 'Araby,
Ibnu Sabi'in Jalaluddin Rurni, Ibnu AI-Faridh dan lain-lain itu, maka pertum
buhan thariqat-thanqat Suluk tidak pula kurang, Thariqat Suluk ialah laksana
pesantrcn kita sckarang ini. Dia satu tempal teneruu duduklah iuurid meng-
hadapi gurunya. .

Guru uu dibcn gclar "Svekl.". Sclain dan mcmpclajari syan-at-syari'at
agarna, yang dipcntingkan sangat di dalamnya ialah dcngan pcrantaraan guru
mcmpclajari wirid icncmu di dalarn rncnuju Jalan luhan (Suluk). Thariqat
thanqat itu bcrdin scndiri, di bawah pirnpman syck dan rncmakai nama
dibangsakan kcpada Syekhnya-Syekhnya itu, Yang sangat terkcnal ialah
Thariqat "Qadiriyah", yang didirikan dan dibangsanya kepada Sayid Abdul
Kadir Jailani di ncgcri Bagdad. Beliau dilahirkan di tahun 470 H. (1255 M.)
dan meninggal Iii Lahun 561 H. (1164 M.). Jadi berusia 90 tahun. Penganut
thariqat ini arnat banyak dan pcngaruhnya arnat besar sampai ke Marokko
dan Tanah Hindustan. Thariqat Qadariyah bcrcdar sekeliling ibadai dan suluk

PERTUMRUHAN THARIQAT-THARIQAT DI ABAD KEENAM
DAN KETUJUH

x

Han tuanya drhabiskan d. Mckkah, Dia bcrkata tcrlalu bcbas rncrdcka,
scningga senanuasa mcnyinggung perasaan orang yang tcguh mcmcgang
Sunnah. Ketiak orang .awaf kehling Ka'ban. dia pemah rnengatakan bahwa
orang itu "laxsana kclcdai berputar-putar sckeliling kilangan", dan pemah ra
berkata Iebih bcram dari uu katanya : "Mcngapa Muhammad anak Arninah
mernpersernpu alarn yang scluas rtu dcngan perkataannya : "Tidak ada Nabi
sesudahku lag.". ( .. )

lbnu Uaqlq AI· 'la. Ulama bcsar Syafi'ie yang terkcnal pcmah berkata
tcruang dia: "Saya duduk bcrsama dia pada suatu han, keuka rnatahari naik.
Dia mempcrkatakan bcbcrapa soal. Seuap buur kalimatnya sava fahami,
tetapi sctclah buur kalimat itu tcrsusun rncnjadi kala-kala, saya tak faham
lagi".

Kabamya konon, kematiannya adalah sangat rncnyedihkai.. Ada orang
yang bcrkata bahwa dia mali membunuh diri, sebab tcrlalu keras ejekan dan
penghinaan dari ahli-ahli fiqhi dan sunnah. Kala setengah pula. dia binasa
laksana kebinasaan Spinoza, iilosof Yahudi Belanda uu, karena masyarakat
mcmbencinya. sehingga ditimpa lapar.

Hari tuanya dihabiskan di Mekkah. Dia berkata terlalu bebas merdeka,
sehingga senantiasa menyinggung perasaan orang yang teguh memegang
Sunnah. Ketiak orang iawaf keliling Ka'bah, dia pemah mengatakan bahwa
orang itu "Iaksana keledai berputar-putar sekeliling kilangan", dan pemah ia
berkata lebih beram dan itu katanya : "Mengapa Muhammad anak Aminah
mempersempit aIam yang seluas itu dengan perkataannya : "Tidak ada Nabi
sesudahku lagi". (**)

Ibnu Daqiq AI-'Id. Ulama besar Syafi'ie yang terkenal pernah berkata
ten tang dia: "Saya duduk bersama dia pada suatu hari, keUka matahari naik.
Dia memperkatakan beberapa soal. Setiap butir kalimatnya saya fahami,
tetapi setelah butir kalimat itu tersusun menjadi kata-kata, saya tak faham
lagi".

Kabamya konon, kematiannya adalah sangal menyedihkal,. Ada orang
yang berkata bahwa dia mati membunuh diri, sebab terlalu keras ejekan dan
penghinaan dari ahli-ahli fiqhi dan sunnah. Kata setengah pula. dia binasa
laksana kebinasaan Spinoza, filosof Yahudi Belanda itu, karena masyarakat
membencinya, sehingga ditimpa lapar.

x
PERTUMBUHAN THARIQAT-THARIQAT DI ABAD KEENAM

DAN KETUJUH

Di samping pertumbuhan fikiran-fikiran mendalam dari Ibnu 'Araby,
Ibnu Sabi'in Jalaluddin Rumi, Ibnu AI-Faridh dan lain-lain itu, maka pertum-
buhan thariqat-thariqat Suluk tidak pula kurang. Thariqat Suluk ialah laksana
pesantren kita sekarang ini. Dia satu tempat tertentu duduklah lIIurid meng-
hadapi gurunya. -'

Guru itu diberi gelar "SyekJi". Selain dari mempelajari syari'-at-syari'at
agama, yang tJipentingkan sangat di dalamnya ialah dengan ~rantaraan ~uru
mempelajari wirid tertentu di dalam menuju Jalan Tuhan (Suluk). Thanqat-
thariqat itu be:rrliri sendiri, di bawah pimpinan syek dan memakai ~ama
dibangsakan kepada Syekhnya-Syekhnya itu. Yang sangat terkenal 18lah
Thariqat "Qadiriyah", yang didirikan dan dibangsanya kepada Sayid Abdul
Kadir Jailani di negeri Bagdad. Beliau dilahirkan di tahun 470 H. (1255 M.)
dan meninggal di tahun 561 H. (1164 M.). Jadi berusia 90 tahun. Penganut
thariqat ini amat ban yak dan pengaruhnya amat besar sampai ke Marokko
dan Tanah Hindustan. Thariqat Qadariyah beredar sekeliling ibadat dan suluk

(")IImul Qayyirn "Madarij us Salikin"
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dcngan tctap rncnycbut zikir yang bcrhubungan dcngan nama Allah. Dcngan
Kaifiat yang tcncruu.

Kuburan beliau dl tengah kota Bagdad, sarnpai sekarang rnasih sangat
dihormau dan dibesarkan orang. Dan dari mana-mana orang datang ziarah kc
sana

Rifa'iyah, dibangsakan kcpada Syckh Ahmad bin Abi'l Hassan Al-Rifa'i.
yang meninggal di Lahun 570 H, (1175 M.). Thariqat Rifa'i tcrmasuk satu
thariqat yang besar pula pengaruh dan pengikutnya, dan pendirinya scndiri
tcrhitung seorang luar biasa pula. Banyak pcngikutnya sampai sckrang di
ncgeri Mesir. Suatu -lidikan yang ganjil dalarn thanqat ini, ialah rnelatih
mundnya tahan api, .ahan dilukai dan debus (bcrjalan di atas kaca) dan
rncmatukkan dirinya sendiri kepada ular berbisa, Apabila mcrcka tidak
rncrusai lagi sakitnya dilukai, dipatuk ular atau mcnclan kaca dan bcrjalan di
atas apl itu, tandanva rnurid itu sudah "Fanaa" bctul-betul. Yang dari scbab
sanga: Zikrunya kcpada Allah, tidaklah ada pcrasaan lagi.

vuhrawardivah DI bangsakan kcpada Sevkh Ahl Hafish Umar AI-Suh
rawardi. Pcngarang kuab "Awanf ul Ma'arif". Bcliau mcninggal tahun 638 H.
(1240 M.). (Bukan Suhrawardi yang mali dihunuh di Zaman Salahud Din).

Svaulliyah Dibangsakan kcpada Syekh Abi'l Hassan Ali bin Abdullah
brn Abdul Jahbar AI-Syaziliy, yang mcninggal di iahun 655 H. (1256 M.).

Ibnu 'Athaillah Al-Iskandari berkara tcntang Syekh Syazitli ini dcrni
klan: "Quthub Zaman, pernbawa bendera ahli a'jan. Hujjah kaum Shufiyah,
'Alarn ul Muhtadin, Zainal 'Anfin, Ustaaz Al-Akabir, Zamzarn-Rahasia.
Sumbcr Cahaya, Quthub al GUSl bagi scmua, Abul Hasan Ali Al-Syaziliy rd."

Pcngikut Syckh ini sangat han yak dan rnurid yang rncncnrna ijazah
daripaclanya banyak pula DI antaranya ialah Abul Abbas Ahrnah Al-Marci,
yang mcninggal tahun 6X6 H (1267 ~1.). Murid dari Syekh AI-MarC! uu
yang sangat terkcnal pula ialah Syekh Tajud Din bin 'Athaillah Al-Iskandari,
pcngarang kitab "Al-Hikam" yang sangat masyhur dan banyak tersiar di tanah
Indoncsia. Beliau mcninggal dl Tahun 707 H. (13()X M.).

DI Persia urnbul pula dalam abad ke-tujuh Thanqat ..Maula .....tva]: ", yang
dibangsakan kepada Maulana Jalaluddm Rurru, Mcnurut bahasa orang Persia,

murid itu diberi nama ... Darwisy ". Dan ahli-ahli tasauf Icbih tcrkcnal dcngan
gclar "Fikir". Thariqat ini mcngutarnakan lagu dan tan di dalam mcngcrjakan
suluk dan wiridnya, mcrnbaca dan mcnyanyikan nyanyian tasauf yang dalam,
tcrutarna Iq kitab "Matsnawi" karangan lalaluddin scndiri. Pcngikut Thariqat
Maulawiyah tcrkcnal karena pcndidikannya yang tmggi.

Di Mcsir, turnbuh pula Thariqat "Badawiyah" dibangsakan kcpada syckh
Ahi 'Abbas Ahmad Al-Badawi, yang IllCIII nggal di tahun 675 H. (1277 M).

dengan tetap menyebut zikir yang berhubungan dengan nama Allah. Dengan
Kaifiat ;tang tertentu.

Kuburan beliau di tengah kota Bagdad, sampai selcarang masih sangat
dihormati dan dibesarkan orang. Dan dari mana-mana orang datang ziarah ke
sana.

Rifa'iyah, dibangsakan kepada Syekh Ahmad bin Abi'l Hassan AI-Rifa'i.
yang meninggal di tahun 570 H, (1175 M.). Thariqat Rifa'i termasuk satu
thariqat yang besar pula pengaruh dan pengikutnya, dan pendirinya sendiri
terhitung seorang luar biasa pula. Banyak pengikutnya sampai sekrang di
negeri Mesir. Suatu 1idikan. yang ganjil dalam thanqat ini, ialah melatih
muridnya tahan api, lahan dilukai dan debus (berjalan di atas kaca) dan
memalukkan dirinya sendiri kepada ular berbisa. Apabila mereka lidak
merasai lagi sakilnya dilukai, dipaluk ular atau menelan kaca dan berjalan di
atas api itu, tandanva murid ilu sudah "Fanaa" belul-betul. Yang dari sebab
sangal Zikrunya kepada Allah, tidaklah ada perasaan lagi.

':>uhrawardiyah. Di bangsakan kepada Seykh Abi Hafish Umar AI-Suh-
rawardi. Pengarang kitab "Awarif ul Ma'arif'. Beliau meninggal tahun 638 H.
(1240 M.). (Bukan Suhrawardi yang mati dibunuh di Zaman Salahud Din).

Syazilliyah. Dibangsakan kepada Syekh Abi'l Hassan Ali bin Abdullah
bin Abdul Jabbar AI-Syaziliy, yang meninggal di tahun 655 H. (l256.M.).

Ibnu 'Athaillah AI-Iskandari berkata tentang Syekh Syazilli ini demi-
kian : "Quthub Zaman, pembawa bendera ahli a'jan. Hujjah kaum Shufiyah,
'Alam ul Muhtadin, Zainal 'Arifin, Ustaaz AI-Akabir, Zamzam-Rahasia,
Sumber Cahaya, QUlhub al GUSl bagi semua, Abul Hasan Ali AI-Syaziliy ra."

Pengikul Syekh ini sangal banyak dan murid yang menerima ijazah
daripactanya banyak pula. Di antaranya ialah Abul Abbas Ahmah AI-Marci,
yang meninggal tahun 686 H. (1267 tvI.). Murid dari Syekh AI-Marci ini
yang sangallerkenal pula ialah Syekh Tajud Din bin 'Alhaillah AI-Iskandari,
pengarang kitab "AI-Hikam" yang sangat masyhur dan banyak tersiar di tanah
Indonesia. Beliau meninggal di Tahun 707 H. (1308 M.).

Di Persia timbul pula dalam abad ke-lujuh Thariqal "Maulawiyah", yang
dibangsakan kepada Maulana Jalaluddm Rumi. Menurul bahasa orang Persia,

murid ilu diberi nama. "Darwisy".· Dan ahli-ahli tasauf lebih terkenal dengan
gelar "Fibr". Thariqal ini mengutamakan lagu dan tari di dalam mengerjakan
suluk dan wiridnya, membaca dan menyanyikan nyanyian tasauf yang dalam,
lerutama isi kitab "MalSnawi" lcarangan Jalaluddin sendiri. Pengikul Thariqat
Maulawiyah terkenal karena pendidikannya yang tinggi.

Di Mesir, tumbuh pula Thariqat "Badawiyah" dibangsakan kepada syekh
Abi 'Abba,> Ahmad AI-Badawi, yang meninggal di tahun 675 H. (1277 M).
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Dengan tasauf, yang aninya ialah pembersihan batin, jelaslah oleh kita
sekarang dari mana dasar tempatnya dan ke mana tujuannya, Tujuannya dari
bennula telah jelas yaitu mendekatkan diri kepada Khalik pencipta, ada
setengahnya yang sampai berhubungan dan setengahnya yang mencapai
perasaan bahwa dia bersatu dengan Tuhan (Wihdat ul Wujud). Jalan-jalan
yang dilaluinya ialah cinta asyik, rindu-dendarn, menyelidiki kelemahan diri
scndiri dan kebesaran Tuhan. Yang berjalan di da1am tasauf ialah perasaan.
Fik iran adalah nomor dua.

Sckarang tcntu jclaslah pcrbcdaan tasauf itu dengan filsafat Sebab
Filsafat berdasar kepada fikiran, Filsafat penuh dengan tandatanya. Apa,
bagaimana, dari mana dan apa scbab? Scdang tasauf tidak mempertanyakan.
Maka orang yang tidak mcmasuki alam tasauf, dengan sendirinya tidaklah
akan turut mcrasa apa yang mcrcka rasai. Bahkan bagi kaum tasauf, kuasa
perasaan itu lebih tinggi dari kuasa kata-kata, Mereka tidak tunduk kepada
susunan huruf dan bunyi suara. Bukankah kata-kata itu hanya dapat mcnun
jukkan sebagian saja daripada makna yang dimaksudnya?

Dcngan filsafat orang mcngctahui.
Maka menjadi tinggilah rnartabat tasauf itu kalau sekiranya ahlinya

bcrpengatahuan. dan juga mempunyai alat filsafat, sebagai Ibnu 'Arabi dan
Ghazali, Suhrawardi dan lain-lain. Dan menjadi barang kacau-balaulah tasauf
itu kalau dapat oleh orang yang tidak ada dasar ilmu sama sekali. Seketika
kaum Muslimin masih berkembang fikirannya, maju filsafatnya dan tinggi
ilmu pengetahuannya, di zaman kccmasan kita perdapat pulalah tasauf yang
bemilai tinggi. Tapi setelah Dunia Islam menjadi jatuh, karena jatuh kekuasa
annya, merosot turun pulalah tasaufnya bersama dengan rnerosot filsafatnya.

Pada suatu hari bcncmulah ahli filsafat Islam yang besar Al-Syaikh AI
Rais Abu Ali Ibnu Sina dcngan scorang ahli tasauf yang besar dan masyhur
pula di zamannya, yaitu Abu Sa'id. Keduanya bcrbincang dengan asyiknya.
Dcmi sctclah mercka berpisah, ada orang yang benanya kcpada Ibnu Sina,
bagaimanakah kesan bcliau tcntang Abu S'id itu? Maka Ibnu Sina menja
wab : "Saya ketahui apa yang dia saksikan (rasakan)".

Dan orang bcrtanya pula kcpada Abu Sa'id, bagaimana kesannya tcntang
Ibnu Sina. Bcliau mcnjawab: "Saya mcnyaksikan (mcrasakan) apa yang dia
pikirkan".

Teringatlah saya keuka mcmbaca ccrita ini pada dua orang Kiyai di
Indonesia yang banyak saya mcndapat pclajaran dari mcrcka, yaitu Almarhum
Kiyai Haji Mas Mansur dcngan Ahmad Rasyid Sutan Mansur. Yang pcrtama

XI
TASAUF DAN FILSAFAT

XI
TASAUF DAN FILSAFAT

Dengan tasauf, yang artinya ialah pembetsihan batin, jelaslah oleh leita
sekarang dari mana dasar tempablya dan ke mana tujuannya. Tujuannya dari
bermula telah jelas yaitu mendekatkan diri kepada Khalik pencipta, ada
setengahnya yang sampai berhubungan dan setengahnya yang mencapai
perasaan bahwa dia bersatu dengan Tuhan (Wihdat ul Wujud). Jalan-jalan
yang dilaluinya ialah cinta asyik, rindu-dendam, menyelidiki kelemahan diri
sendiri dan kebesaran Tuhan. Yang berjalan di dalam tasauf ialah perasaan.
Fikiran adalah nomor dua.

Sekarang tentu jelaslah perbedaan tasauf itu dengan filsafat Sebab
Filsafat berdasar kepada fikiran, Filsafat penuh dengan tandatanya. Apa,
bagaimana, dari mana dan apa sebab? Sedang tasauf tidak mempertanyakan.
Maka orang yang tidak memasuki alam tasauf, dengan sendirinya tidaklah
akan turnt merasa apa yang mereka rasaL Bahkan bagi kaum tasauf, kuasa
perasaan itu lebih tinggi dari kuasa kata-kata. Mereka tidak tunduk kepada
susunan hurnf dan bunyi suara. Bukankah kata-kata itu hanya dapat menun-
jukkan sebagian saja daripada makna yang dimaksudnya?

Dengan filsafat orang mengetahui.
Maka menjadi tinggilah martabat tasauf itu kalau sekiranya ahlinya

berpengatahuan, dan juga mempunyai alat filsafat, sebagai Thnu 'Arabi dan
Ghazali, Suhrawardi dan lain-lain. Dan menjadi barang kacau-balaulah tasauf
itu kalau dapat oleh orang yang tidak ada dasar ilmu sarna sekali. Seketika
kaum Muslimin masih berkembang fikirannya, maju filsafatnya dan tinggi
Hmu pengetahuannya, di zaman keemasan kita perdapat pulalah tasauf yang
bemilai tinggi. Tapi setelah Dunia Islam menjadijatuh, karenajatllh kekuasa-
anoya, merosot turon pulalah tasaufnya bersama dengan merosot filsafatnya.

Pada suatu hari bertemulah ahli filsafat Islam yang besar AI-Syaikh AI-
Rais Abu Ali Ibnu Sina dengan seorang ahli tasauf yang besar dan masyhur
pula di zamannya, yaitu Abu Sa'id. Keduanya berbincang dengan asyiknya.
Demi setelah mereka berpisah, ada orang yang bertanya kepada Ibnu Sina,
bagaimanakah kesan beliau tentang Abu S'id itu? Maka Ibnu Sina menja-
wab : "Saya ketahui apa yang dia saksikan (rasakan)".

Dan orang bertanya pula kepada Abu Sa'id, bagaimana kesannya ten tang
lbnu Sina. Beliau menjawab: "Saya menyaksikan (merasakan) apa yang dia
pikirkan".

Teringatlah saya keUka membaca cerita ini pada dua orang Kiyai di
Indonesia yang banyak saya mendapat pelajaran dari mereka, yaitu Almarhum
Kiyai Haji Mas Mansur dengan Ahmad Rasyid Sutan Mansur. Yang pertama
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sangat luas ilmunya teruang kcislarnan dan yang kcdua sangat dalam dan
peka pcrasaan ke Islamannya. 811a saya mcndcngar K.H. Mas Mansur. saya
senantiasa terkenang Omar Khayam. Ibnu Sina dan Jarnaluddin Afghany.
Tetapi bila saya rnendengar Sultan Mansur. saya mcndcngar dia mcmbicura
kan soal-soal yang tidak saya tcmukan di dalam kitab. Sutan Mansur lcbih
banyak bcrbicara dari tuntunan !lham. Dan hila kcdua Kiyai itu bcrjumpa,
maka Sutan Mansur rncnycdiakan notcsnya mcnguup Hikmat yang kcluar
dari mulut Kiyai Mas Mansur. dan kalau Sutan Mansur berbicara. Kiyai Mas
Mansur memicingkan matanya mcrcsapkan pcrnbicaraan yang kcluar dari
mulutnya.

Sesungguhnya demikian adalah beberapa cabang ilmu yang sarna-sarna
dirnasuki oleh tasauf dan filsafat. Yaitu ethika (Akhlak), aestetika (Kcindah
an). Ilmu Jiwa (Psikologi), dan yang terutama ialah Metafisika (Yang Ghaib).
Mcskipun semua mcncropong dan tcmpat tcgaknya masing-masing.

sangat luas ilmunya tentang keislarnan dan yang kedua sangat dalam dan
peka perasaan ke Islamannya. Bila saya mendengar K.H. Mas Mansur, saya
senantiasa terkenang Omar Khayam, Ibnu Sina dan Jamaluddin Afghany.
Tetapi bila saya mentiengar Sultan Mansur, s&ya mendengar dia membicara-
kan soal-soal yang tidak saya temukan di dalam kitab. Sutan Mansur lebih
banyak berbicara dari tuntunan Ilham. Van bila kedua Kiyai itu berjumpa,
maka Sutan Mansur menyediakan notesnya mengutip Hikmat yang keluar
dari mulut Kiyai Mas Mansur, dan kalau Sutan Mansur berbicara, Kiyai Mas
Mansur memicingkan matanya meresapkan pembicaraan yang keluar dari
mulutnya.

Sesungguhnya demikian adalah beberapa cabang ilmu yang sarna-sama
dimasuki oleh tasauf dan filsafat. Yaitu ethika (Akhlak), aestetika (Keindah-
an), Ilmu Jiwa (Psikologi), dan yang terutama ialah Metafisika (Yang Ghaib).
Meskipun semua meneropong dari tempat tegaknya masing-masing.
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Dalam perkernbangan tasaul. Persia telah memberikan jasa yang utama
Bolch dikatakan bahwasanya au-una tasauf belumlah akan memuaskan
dahaga jiwa, kalau kita belum menyelami lubuk tasauf dari Persia. Dari
sanalah timbul shufi yang besar-besar , di sarnping filosof besar. Pujangga
pujangga Persia lebih kaya daripada pujangga-pujangga Arab dalam hal
memahamkan Islami. Sebab rnercka dapat menguasai dua bahasa. Arab dan
Persia. Orang-orang Barat yang menyelidiki kesusastraan dan tasauf Islam
telah mcnjadi jernbatan buat rnemperkenalkan tasauf Islam Persia yang oleh
orang Arab di zaman axhir tidak menjadi perhatian lagi.

Huhungan yang begitu .apat di zaman dahulu, me njad i putus setelan
Persia mcngurung dirinya dan mercsmikan Syi'ah sebagai Mazhab resmi
Kcrajaan. Sedang yang lain bcrmazhab Ahli Sunnah. Pengarun Kesusastraan
dan Tasauf Persia arnat besar di kalangan Muslimin Hindustan. Sebelum
Akbar Khan Maharaja: Mongol di India rnenciptakan bahasa Urdu. bahasa
Persialah bahasa resrni dalam istana.

Masuknya agama Islam Ice tanah Persia, dengan sendirinya ldah berjasa
mempcrkembangkan kebudayaan, kesenian dan kesusatraan bangsa Persia.
Dan tasauf telah turut berkembang, dan menjadi bahan etan sendi yang tidak
dapat dipisahkan lagi dari perkembangan seluruh Tasauf Islam. Boleh dika
takan bahwa sesudah bahasa Arab bahasa Persialah yang terpenting dan besar
pcngaruhnya mengembangkan tasauf dan filsafat Islami dan pandangan hidup
mcrcka.

Sejak abad ketiga Hijriyah, telah turnbuhlah pandangan pribedi kepecsiaan
dan Islam. Mereka rnemakai dua bahasa untuk menyatalcan fakiran. Penama
hahasa Arab. sebagai bahasa kesatuan seluruh Alam Islamy, kedua bahasa
Persia (Pahlevi). Pengaruh perkembangan tasauf Persia amat besar ke Tum,
India dan Afghanistan. Sampai sekarang, telah senbu tahun lebih, kebudaya
an Persia-Islami masih hidup dengan subumya.

Persia (Iran) tclah mcrurnbulkan ulama yang besar-besar sebagai AI
Ghazali. Mcnimbulkan Filosof hcsar sebagai Ibnu Sina. Dan menimbuUcan
ahli bahasa Arah yang sangat bcrjasa dalam perkembangan bahasa ini,
scbagai Sibawaihi.

TASAlJF DI TANAH PERSIA

nAB IX8ABIX

TASAUF DI TANAH PERSIA

I

Masuknya agama Islam ke tanah Persia. dengan sendirinya telah berjasa
memperkembangkan kebudayaan, kesenian dan kesusatraan bangsa Persia.
Dan tasauf telah turut berkembang, dan menjadi bahan dan sendi yang tidak
dapat dipisahkan lagi dari perkembangan seluruh Tasauf Islam. Boleh dika-
takan bahwa sesudah bahasa Arab bahasa Persialah yang rerpenting dan besar
pengaruhnya mengembangkan tasauf dan filsafat Islami dan pandangan hidup
mereka.

Sejak abad ketiga Hijriyah, telah tumbuhlah pandangan pribadi kepersiaan
dan Islam. Mereka memakai dua bahasa untuk menyatakan f1ldran. Pertama
bahasa Arab, sebagai bahasa kesatuan seluruh Alam Islamy, kedua bahasa
Persia (Pahlevi). Pengaruh perkembangan tasauf Persia amat besar ke Turki,
India dan Afghanistan. Sampai sekarang, telah seribu tabun lebih, kebudaya-
an Persia-Islami masih hidup dengan suburnya.

Persia (Iran) telah menimbulkan ulama yang besar-besar sebagai AI
Ghazali. Menimbulkan Filosof besar sebagai Ibnu Sina. Dan menimbulkan
ahli bahasa Arah yang sangaL berjasa dalam perkembangan bahasa ini,
sebagai Sibawaihi.

Dalam perkembangan tasauf, Persia telah memberikan jasa yang utama.
Boleh dikatakan bahwasanya air-tirta tasauf belumlah akan memuaskan
dahaga jiwa, kalau kita belum menyelami lubuk tasauf dari Persia. Dari
sanalah timbul shufi yang besar-besar, di samping filosof besar. Pujangga-
pujangga Persia lebih kaya daripada pujangga-pujangga Arab dalam hal
memahamkan Islami. Sebab mereka dapat menguasai dua bahasa. Arab dan
Persia. Orang-orang Barat yang menyelidiki kesusastraan dan tasauf Islam
Lelah menjadiJembatan buaLmemperkenalkan tasauf Islam Persia yang oleh
orang Arab di zaman aKhir tidak menjadi perhatian lagi.

Hubungan yang begitu rapat di zaman dabulu, menjadi putus setelah
Persia mengurung dirinya dan meresmikan Syi'ah sebagai Mazhab resmi
Kerajaan. Sedang yang lain bermazhab Ahli Sunnah. Pengaruh Kesusastraan
dan Tasauf Persia amat besar di kalangan Muslimin Hindustan. Sebelum
Akbar Khan Maharaja: Mongol di India menciptakan bahasa Urdu, bahasa
Persialah bahasa resmi dalam istana.
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Shufi yang besar ini, pen yair dan pcrenung yang jarang tandingannya,
adalah orang yang pertarna terkenal dalam tasauf Persia, Dia sezarnan dengan
pujangga AI Firdausi dan filosof Ibnu Sina dan pernah bertukar fikiran
dengan beliau ini. Rasa ketasaufannya ditulisnya berupa syair "Robayat".
(42).

Abu Sa'id bin Abu Khair, dilahirkan di Mahna dalam negeri Khorasan
pada tahun 258 H (827 M.) dan meninggal tahun 440 H. (1049).

Tasaufnya sangat mendalam. Asyik dan rindu dendamnya kcpada Tunan
terlukis arnat indah dalam syair-syairnya :

II
ABU SA'ID

Dr Iudoucsia sendin.pcngaruh tasauf Persia lcbrh dahulu datang daripada
pcngaruh tasauf atau Sunnah dari tanah Arab.

Di zaman sekarang bahasa Persi telah dipclajari pada sckolah-sekolah
ungg: di Mesir. Apatan lagi di Pakistan.

Pcnyair Bear dan Filosof Islam yang kenamaan di abad ini. Sir Maulana
Mohammad Iqbal. rncnulis syairnya dalam bahasa Urdu nan Persi.

Tharikat Naksyabandi, salah saru tharikat taasuf yang besar pcngaruhnya
til Indonesia 101 be rasa I dan Persia. "Naksyabandi" uu adalah bahasa Persia.

Pcradaban Persia tclah bcrjasa kcpada Islam. Atau Islam telah berjasa
rnclanjutkan kebudayaan bangsa Persia yang tclah tua uu. Sehingga oleh
karcna darah Persia adalah darah "Aria", maka di abad kescmbilan belas
Emest Renan mencoba memecah-mecahkan ras (bangsa), rncngatakan baha
sanya mernang bangsa Aria berfikir lebih mendaJam dan lanjut daripada
bangsa Scmit. Dicobafiya memisahkan Persia dengan Arab. Seakan-akan
bcliau lupa bahwasanya pencipta Hukum Hamurabi di zarnan Jahiliyah,
bangsa Sumer, Asyur dan Babil, yang kesan bekasnya masih dapat dilihat di
uan im bukanlah bangsa Ana. Dan Cina (Tiongkok) yang telah menciptakan
Lao Tze dan Konfusius bukanlah Ana. Di abad keduapuluh ini banyaklah
sarjana yang telah membatalkan pendapat Ernest Renan itu,

Memang ahli-ahli fikir, penyair, Shufi, Filosof Islam, banyak timbul di
Persia. Dalam buku ini kita tidak membicarakan Filsafat. sebab itu tidaklah
kita membicarakan Ibnu Sina, Omar Khayam dan lain-lain. Tidak pula
rncrnbicarakan kesusastraan. Sebab itu tidak membicarakan pribadi AI Firdausi
dan Sa'di, dan Roudki dan lain-lain. Meskipun scluruh ahli Tasaut Persia itu
rncnyatakan rasa ketasaufannya itu berupa syair. Dan syair-syair ahli pun
tidak kurang berisi rasa tasauf.

Di Illdollesiasendiri,pengaruh tasauf Persia lebih dahulu datang daripada
pengaruh tasauf atau Sunnah dari tanah Arab.

Di zaman sekarang bahasa Persi telah dipelajari pada sekolah-sekolah
tinggi di Mesir. Apatah lagi di Pakistan.

Penyair Bear dan Filosof Islam yang kenamaan di abad ini, Sir Maulana
Mohammad Iqbal, menulis syairnya dalam bahasa Urdu dan Persi.

Tharikat Naksyabandi, salah satu tharikat taasuf yang besar pengaruhnya
di Indonesia ini berasal dari Persia. "Naksyabandi" itu adalah bahasa Persia.

Peradaban Persia telah berjasa kepada Islam. Atau Islam telah berjasa
melanjutkan kebudayaan bangsa Persia yang telah tua itu. Sehingga oleh
karena darah Persia adalah darah "Aria", maka di abad kesembilan belas
Emest Renan mencoba memecah-mecahkan ras (bangsa), mengatakan baha-
sanya memang bangsa Aria berfikir lebih mendalam dan lanjut daripada
bangsa ,Semit. Dicobanya memisahkan Persia dengan Arab. Seakan-akan
beliau lupa bahwac;anya pencipta Hukum Hamurabi di zaman Jahiliyah,
bangsa Sumer, Asyurdan Babil, yang kesan bekasnya masih dapat dilihat di
Ilari ini bukanlah bangsa Aria. Dan Cina (Tiongkok) yang telah menciptakan
Lao Tze dan Konfusius bukanlah Aria. Di abad keduapuluh ini banyaklah
sarjana yang telah membatalkan pendapat Ernest Renan itu.

Memang ahli-ahli fikir, penyair, Shufi, Filosof Islam, banyak timbul di
Persia. Dalam buku ini kita tidak membicarakan Filsafat. sebab itu tidaklah
kita membicarakan Ibnu Sina, Omar Khayam dan lain-lain. Tidak pula
membicarakan kesusastraan. Sebab itu tidak membicarakan pribadi AI Firdausi
dan Sa'di, dan Roudki dan lain-lain. Meskipun seluruh ahli Tasauf Persia itu
menyatakan rasa ketasaufannya itu berupa syair. Dan syair-syair ahli pun
tidak kurang berisi rasa tasauf.

II
ABU SA'ID

Shufi yang besar ini, penyair dan perenung yang jarang tandingannya,
adalah orang yang pertama terkenal dalam tasauf Persia, Dia sezaman dengan
pujangga Ai Firdausi dan filosof Ibnu Sina dan pemah bertukar fikiran
dengan beliau ini. Rasa ketasaufannya ditulisnya berupa syair ''Robayat''.
(42).

Abu Sa'id bin Abu Khair, dilahirkan di Mahna dalam negeri Khorasan
pada tahun 258 H (827 M.) dan meninggal tahun 440 H. (1049).

Tasaufnya sangat mendalam. Asyik dan rindu dendamnya kepada Tuhan
terlukis amat indah dalam syair-syairnya :
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Scluruh tubuhku adalah denta
Lantaran Engkau, mataku senanuasa berlinang air rnata
Fanaalah tubuhku; Hanyalah Engkau Tunggal semesta
Tak ada bekasku lagi! Apakah rindu dendarnku ini
Jisimmu telah fani! Asyikku terkurnpul ke dalamnya
Siapa merindui-Mu lagi?

Asyik

Segala pcrjalanan menuju Engkau, adalah indah
Segala wajah menentang wajah-Mu, adalah indah
Segala mata menentang sinar-Mu, adalah indah
Segala lisan rnenyebut nama-Mu, adalah indah

Indah

Orang ingin bcrolch syahid dalam pcpcrangan
Manakah yang utama, dcngan syahid karcna kcrinduan?
Adakah mcrcka scrupa di Hari Kiarnat?
Yang pertama mali karena dibunuh musuhnya
Yang kedua mali dalam pangkuan kekasihnya.

Syahid

"Wajahmu ya kckasih adalah laksana bulan
Sinamya mcncrangi kegelapan Alam
Keinginan hcndak menjumpai-Mu, tetap ada dalam hatiku
Celaka aku! Jika Engkau bersama orang lain
Dan aku Kau tinggalkan aku seorang
Tetapi jika Engkau hanya dengan aku scorang
Selurul: anak Adam pun celaka pula

Dan kat.anya pula dalam Robayatnya :

"Wahai orang yang kcpada Engkaulah aku bcrmohon
Jiwaku adalah dalam tanganmu
Aku rncnghadap hanya kcpada Engkau sernata
Untuk kubanggakan di hadapan majlisrnu
Scbab itu aku dat.ang kepadamu dcngan pcnuh pcngharapan
Kcpada Engkaulah aku mcnycrahkan nasibku"

"Wahai orang yang kepada Engkaulah aku bermohon
Jiwaku adalah dalam tanganmu
Aku menghadap hanya kepada Engkau semata
Untuk kubanggakan di hadapan majlismu
Sebab itu aku datang kepadamu dengan penuh pengharapan
Kepada Engkaulah aku menyerahkan nasibku" .

Dan katanya pula dalam Robayatnya :

"Wajahmu ya kekasih adalah laksana bulan
Sinarnya menerangi kegelapan Alam
Keinginan hendak menjumpai-Mu, tetap ada dalam hatiku
Celaka aku! Jika Engkau bersama orang lain
Dan aku Kau tinggalkan aku seorang
Tetapi jika Engkau hanya dengan aku seorang
Selurub anak Adam pun celaka pula

Syahid

Orang ingin beroleh syahid dalam peperangan
Manakah yang utama, dengan syahid karena kerinduan?
Adakah mereka serupa di Hari Kiam~t?
Yang pertama mati karena dibunuh musuhnya
Yang kedua mati dalam pangkuan kekasihnya.

Indah

Segala perjalanan menuju Engkau, adalah indah
Segala wajah menentang wajah-Mu, adalah indah
Segala mata menentang sinar-Mu, adalah indah
Segala lisan menyebut nama-Mu, adalah indah

Asyik

Seluruh tubuhku adalah derita
Lantaran Engkau, mat.aku senantiasa berlinang air mata
Fanaalah tubuhku; Hanyalah Engkau Tunggal semesta
Tak ada bekasku lagi! Apakah rindu dendamku ini
Jisimmu telah fani! Asyikku terkumpul ke dalamnya
Siapa merindui-Mu lagi?
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Ilahl
DI hadapanku pcnuhlah ranjau dan bahaya
lalan surutku tclah gclap scmata
Birnhinglah tanganku Ya Tuhari'
Tak ada harapanku, hanyalah kurnia dan iaufik-Mu jua
Ilahi!
Sclcndang-Mu rncnyclubungi kepala karni
Rahasia-Mu mcnyclimuti hati karni
SYI'ar-Mu mcrncnuhi lidah karni
Kalau aku memohon, yang kurnohon hanyalah Ridha-Mu
Kalau aku bcrkata, yang kuulang-ulang hanya pujian atas-Mu
Ilahl
Segala orang rncraxa kckurangan
Karena mengharap harang di luar drnnya
Dan aku scndiri rncrasa kckurangan
karcna barang yang ada padaku
Kurnia-Mu tiada tcrbatas
Tiada lidah yang sanggup rncngutarakan
Scluruh pujian alas Engkau
lllahi!
Syurga sendiri udak lah suatu tcmpat bahagra:
Kalau tidak dcngan Engkau'
8agaimana akan rcrcapai kcrncrdckaan
Dan bagaimana akan selamat pcnycbcrangan
Kalau hati tidak bcrpclita dcngan cahaya, cinta akan Engkau

Sctclah uu lahrrlah dl Huraat (,\rkh Abdullah At-Anshan .N6-4Xl H
(J()f,O - IOXX M)_ Banyak karangan bcliuu rncngcnai Tasauf. Di antaranya
ialah kixah kehidupan ahli-ahli tasauf yang dmamai 'Thabaqat''. Kcistimcwaan
bcliau ialah melukiskan do'a-do'a yang dari scgi kesusastraan dapat dipandang
scbagai puisi tcrtinggi. Di antaranya :

III
AL-..\!'IStL\RI

Scjak kuraxa

Dal.un hauku apl lllll.1 h(.'[lI\ab
Tcrpandang ,)ur~a ,Hbbh "Ill! IlI,l;!
Kalau ,),urga yallg ak u p;llId,lIl~ l.r I'_:k.1l1pun hJ!;tllg
Bcruikarlah xyurga ladl ncraka.

Sejak kurasa
Dalam hatiku api cinta bernyala
Terpandang syurga adalah satu nista
Kalau syurga yang aku pandang Engkau pun hilang
Bertukarlah syurga jadi neraka.

III
AL·ANSHARI

Setelah itu lahirlah di Huraat Svekh Abdullah Al-Anshari 396-481 H
(1066 - 1088 M). Banyak karangan beliau mengenai Tasauf. Di antaranya
ialah kisah kehidupan ahli-ahli tasauf yang dinamai "Thabaqat". Keistimewaan
beliau ialah melukiskan do'a-do'a yang dari segi kesusastraan dapat dipandang
sebagai puisi tertinggi. Di antaranya :

Ilahi
Di hadapanku penuhlah ranjau dan bahaya
Jalan surutku telah gelap semata
Bimbinglah tanganlcu Ya Tuhan!
Tak ada harapanku, hanyalah kumia dan taufik-Mu jua
Ilahi!
Selendang-Mu menyelubungi kepala kami
Rahasia-Mu menyelimuti bati kami
Syi'ar-Mu memenuhi Iidah kami
Kalau aku memohon, yang kumohon hanyalah Ridha-Mu
Kalau aku berkata, yang kuulang-ulang hanya pujian atas-Mu
Ilahi
Segala orang merasa kekurangan
Karena mengharap barang di luar dirinya
Dan aku sendiri merasa kekurangan
karena barang yang ada padaku
Kumia-Mu tiada terbatas
Tiada Iidah yang sanggup mengutarakan
Seluruh pujian atas Engkau
IlIahi!
Syurga sendiri tidaklah suatu tempat bahagia;
Kalau tidak dengan Engkau!
Ragaimana akan tercapai kemerdekaan
Dan bagaimana akan selamat penyeberangan
Kalau hati tidak berpelita dengan cahaya, cinta akan Engkau
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Malam perpisahan adalah gelap menakutkan, tetapi hatiku
Yakin bahwa [ajar perjurnpaan telah dekat datang memancar
llahi!
Engkau yang meletakkan di atas haribaan Adam akan mutiara
kesucian
Engkau yang menyerakkan tanah kehinaan kepada iblis
Karena adab susila atas Engkau
Kami katakan karnilah yang salah bukan Engkau
Padahal Engkaulah yang mentakdirkan uu semuanya untuk ujian

I1ahi!
Kalau datang pcrtanyaan-Mu, tiadalah lidahku kuasa mcnjawah
lika ditcgakkan mizan-Mu
Tidaklah ada barang padaku, yang pantas buat diurnbang
Dan kalau Engkau lakukan pcrnbakaran,
tiadalah tubuh lemah ini sanggup mcndcrita
kami miskin tidak apa-apa
Orang lain mcmbawa hiasan, yaitu taat kcpada Engkau
Taat itu pun tak ada pada kami
Kami rniskin, Ya Tuhanku
Kami ini fakir! Kemiskinan dan kcfakiran
Inilah hanya yang kami bawa kc hadapan-Mu
Tentu tidak akan Kau tolak
I1ahi!
Engkau ada di hadapanku'
Apakah lagi yang mesti kurnohonkan?
Aku tak lepas dari tukik pandang-Mu
Apakah lagi yang mesti aku katakan?
Ilahi!
Scgala insan ingin hendak mclihat Engkau
Tetapi hamba-Mu ingin supaya Engkau lihat dia
I1ahi!
Bagi Engkaulah dan dari Engkaulah seg.ala kcindahan
Yang lain buruk scmua. Dan zahid scjau mcmbcri syurga
Dcngan taqwa kepada Engkau
I1ahi!

llaln
Kumiai aku rnata. yang tidak rnclihat akan suatu jua sclain Engkau
Anugerahi aku hati, yang tidak mcmilih kccuali taqwa kcpada Engkau,

I1ahi
Kumiai aku mata, yang tidak melihat akan suatu jua selain Engkau
Anugerahi aku hati, yang tidal< memilih kecuali taqwa kepada Engkau.

I1ahi!
Kalau datang pertanyaan-Mu, tiadalah lidahku kuasa menjawab
Jika ditegakkan mizan-Mu
Tidaklah ada barang padaku, yang pantas buat ditimbang
Dan kalau Engkau lakukan pembakaran,
tiadalah tubuh lemah ini sanggup menderita
kami miskin tidak apa-apa
Orang lain membawa hiasan, yaitu taat kepada Engkau
Taat itu pun talc ada pada kami
Kami miskin, Ya TuhanIcu
Kami ini fakir! Kemiskinan dan kefakiran
Inilah hanya yang kami bawa ke hadapan-Mu
Tentu tidak akan Kau tolak
I1ahi!
Engkau ada di hadapanku!
Apakah lagi yang mesti kumohonkan?
AIm talc lepas dari tukik pandang-Mu
Apakah lagi yang mesti aku katakan?
Ilahi!
Segala insan ingin hendak melihat Engkau
Tetapi hamba-Mu ingin supaya Engkau Iihat dia
Ilahi!
Bagi Engkaulah dan dari Engkaulah segala keindahan
Yang lain buruk semua. Dan zahid sejati memberi syurga
Dengan taqwa kepada Engkau
Ilahi!

Malam perpisahan adalah gelap menakutkan, tetapi hatiku
Yakin bahwa iajar perjumpaan telah dekat datang memanCar
Hahi!
Engkau yang meletakkan di atas haribaan Adam akan mutiara
kesucian
Engkau yang menyerakkan tanah kehinaan kepada iblis
Karena adab susila atas Engkau
Kami katakan kamilah yang salah bukan Engkau
Padahal Engkaulah yang mentakdirkan itu semuanya untuk ujian
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(Lafaz tidaklah mcncukupi rnakna, dan makna tidak mencukupi lafaz).
Ilulah puncak rasa yang rneliputi han seorang Shufi. Kalimat dan kala.

bukanlah wakil dari perasaan (rnakna)? Bukankah kalimat itu berubah-ubah
xckuasaannya? Dan bukanlah tidak seluruh yang terasa itu dapat dikeluarkan
olch kata-kata?

Kcmginan para msani hcndak meningkat lebih tinggi. Sinai insaf banyak
onak-durinya. Bcliau berkata :

"Sakit agama adalah saku yang ganjil. Setiap terasa sakitku
Lantaran dia, samalah nasibku dengan lilin terbakar
Dipotong dulu sumbunya. baru dia bertambah menyala
Bctapakah akan sampai manusia kepada tujuannya dalam
Pcrjalanan sulit 101. kalau hanya dcngan kata dan dcngan lidah?
Mcxu rncndcrua. mcsu saku. Baru tcrasa indahnya dan lezatnya.
Dan mcsu bcrani
Abad bertukar: kanak-kanak dcngan lemah lembut tabiatnya
Tclah menjadi orang yang bcrakal dan sempurna dewasa
Atau mcnjadi orang utama dan fasih lidah
Tahun berganu tahun
Dan batu-batu kcras disepuh dengan cahaya rnatahari

Sctclah itu datanglah Majduddin Sinai Al Ghaznawy (meninggal pada
tahun 545 HlI151 M).

Ajaran tasaufnya ditulisnya berupa susunan syair "Masnawi" (43) di
dalam bukunya yang bemama "Hadiqatul Hadaiq" (Taman Kebenaran). Yang
disusunnya pada tahun 525 H (1221 M).

Sebagian dari perkataan beliau ten tang hakikat tasauf :
"Aku cabut kembali segala perkataan yang pemah kukatakan, sebab

sudahlah nyata olehku bahwasanya segala perkataan tidaklah cukup untuk
mcnyatakan apa yang terasa, dar. yang terasa tidaklah cukup dilceluarkan oleh
pcrkataan."

IV

SINAI

llahr:
Pada-Mu lah apinya perpisahan
Mcngapa Engkau biarkan jahanam membakar diri-Ku?

Ilahi!
Pada-Mu lah apinya perpisahan
Mengapa Engkau biarkan jahanam membakar diri-Ku?

IV

SINAI

Setelah itu datanglah Majduddin Sinai Al Ghaznawy (meninggal pada
tabun 545 Hll151 M).

Ajaran tasaufnya ditulisnya berupa susunan syair "Masnawi" (43) di
dalam bukunya yang bemama "Hadiqatul Hadaiq" (Taman Kebenaran). Yang
disusunnya pada tabun 525 H (1221 M).

Sebagian dari perkataan beliau tentang hakikat tasauf :
"Aku cabut kembali segala perkataan yang pemah kiukatakan, sebab

sudahlah nyata olehku bahwasanya segala perkataan tidaklah cukup untuk
menyatakan apa yang terasa, dan yang terasa tidaklah cukup dikeluarkan oleh
perkataan."

(Lafaz tidaklah mencukupi makna, dan makna tidak mencukupi lafaz).
Itulah puncak rasa yang meliputi hati seorang Shufi. Kalimat dan kata,

bukanlah wakil dari perasaan (makna)? Bukankah kalimat itu berubah-ubah
kekuasaannya? Dan bukanlah tidak seluruh yang terasa itu dapat dikeluarkan

Dleh kata-kata?
Keinginan para msani hendak meningkat lebih tinggi. Sinai insaf banyak

onak-durinya. Beliau berkata :

"Sakit agama adalah sakit yang ganjil. Setiap terasa sakitku
Lantaran dia. samalah nasibku dengan lilin terbakar
Dipotong dulu sumbunya. baru dia bertambah menyala
Betapakah akan sampai manusia kepada tujuannya dalam
Pcrjalanan sulit ini, kalau hanya dengan kata dan dengan lidah?
Mcsti menderita. mesti sakit. Baru terasa indahnya dan lezatnya.
Dan mesti berani
Abad bertukar; kanak-kanak dengan lemah lembut tabiatnya
Telah menjadi orang yang berakal dan sempuma dewasa
Atau menjadi orang utama dan fasih Iidah
Tahun berganti tabun
Dan batu-batu keras diseplJh dengan cahaya matabari
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Ketiga ahh WSJul yang bexar tadi. tclah mclapangkan jalan buat
kedatangan s('orang shufi yang SJngal mcndalam, pcnyair kccintaan kepada

\
AL·'.·\nl AR

Dalam kata-kata yang pcnuh filsalat dan pcngalarnan batin itu dijelaskan
bahwa perjalanan itu arnat panjang dan amat sulit. Tctapi akibat tidak boleh
dua dan tujuan tidak boleh bercabang. Bcliau tidak menghitung bilangan
abad atau tahun. atau musirn dan bulan dan hari. Kcmurnian langkah menuju
llahi tidaklah dipcngaruhi oleh rnasa, w aktu dan tcrnpat.

Sulitnya behau akui. Tetapi udaklah dapat dikatakan dcngan rnulut dan
bagaimana scngsaranya para insani kalau jalan itu dia linggalkan, dan dia
membelok kc tcmpat lain. karcna patah hati mclihat jauhnya yang akan
ditcrnpuh. Hawa nalsu adalah pcngancarn dan pcnghambat yang sebesar.
bcsarnya dalam pcrjalanan yang udak mcrnpunyai ukuran ruang dan waktu
ilu. Maka kala bcliau. halangan hawa natsu itulah bagian yang terpenting,
yang menunjukkan rnulianya tujuan dan unggi nilainya kehendak hati.
Dcngan tidak adanya hawa natsu udaklah kua rnengenal akan nilai itu.

Agar kclak dia S;lIlggUp lIIC1lJ;ldl pennata Badakhsyan (.) atau Akik dan
Yaman. Bulan bcr srl ih bulan \1aKa bulu kambing dipandang
pcngern balaan.
Akhir kclak dibolchkan rucnjadi xcpotong ban sclunut
Dari scorang Shnfi, atau alai duduk kcndaraan kclcdai.
Minggu bcrsclisih rmnggu. Agar supaya sepotong kapas dari air dan
tanah, mcnjadi hiasan xcoranj; yang cantik.
atau iadi katan mcmbungkus svahid.
Hari bergarui hari. mcnunggu dan mcnunggu lagi.
Schingga sctctcs air hUJ3n tcrkurung di kulit lokan
mcnjelma jadi rnuuara di laut Adan
Scbab itu, dalarn jalan sejauh ini, hanyalah kejujuran,
Kcikhlasan dan kctctapan hati (istiqarnah) dan usia panjang,
Yang akan dapat menjclrna Waliullah sernacarn usia Qais;
Pernbela kebcnaran
Jalan yang lurus teguh rnenuju Tauhid hanya satu
Dan qiblamya hanya satu, udak dua. Pilihlah!
Atau ridha kckasih atau Hawa Naf su"

Agar kelak dia sanggup menjadi permata Badakhsyan (*) atau Akik dari
Yaman. Bulan bersilih bulan. Maka bulu kambing dipandang
pengembalaan.
Akhir kelak dibolehkan menjadi sepotong kain selimut
Dari seorang Shufi, atau alat duduk kendaraan keledai.
Minggu berselisih minggu. Agar supaya sepotong kapas dari air dan
tanah, menjadi hiasan seorang yang cantik,
atau jadi kafan membungkus syahid.
Hari berganti hari, menunggu dan menunggu lagi.
Sehingga setetes air hujan terkurung di kulit lokan
menjelma jadi mutiara di laut Adan
Sebab itu, dalam jalan sejauh ini, hanyalah kejujuran,
Keikhlasan dan ketetapan hati (istiqamah) dan usia panjang,
Yang akan dapat menjelma Waliullah semacam usia Qais;
Pembela kebenaran
Jalan yang lurus teguh menuju Tauhid hanya satu
Dan qiblatnya hanya satu, tidak dua. Pilihlah!
Atau ridha kekasih atau Hawa Nafsu"

Dalam kata-kata yang penuh filsafat dan pengalaman batin itu dijelaskan
bahwa perjalanan itu amat panjang dan amat sulit. Tetapi akibat tidak boleh
dua dan tujuan tidak boleh bercabang. Beliau tidak menghitung bilangan
abad atau tahun, atau musim dan bulan dan hari. Kemurnian langkah menuju
Ilahi tidaklah dipengaruhi oleh masa, waktu dan tempat.

Sulitnya beliau akui. Tetapi tidaklah dapat dikatakan dengan mulut dan
bagaimana sengsaranya para insani kalau jalan itu dia tinggalkan, dan dia
membelok ke tempat lain, karena patah hati melihat jauhnya yang akan
ditempuh. Hawa nafsu adalah pengancam dan penghambat yans'sebesar.
besarnya dalam perjalanan yang tidak mempunyai ukuran ruang dan waktu
itu. Maka kata beliau, halangan hawa nafsu itulah bagian yang terpenting,
yang menunjukkan mulianya tujuan dan tinggi nilainya kehendak hati.
Dengan tidak adanya hawa nafsu tidaklah kita mengenal akan nilai itu.

V
AL·'ATHAR

Ketiga ahli tasauf yang besar tadi, telah melapangkan jalan buat
kedatangan seorang shufi yang sangat mendalam, pen yair kecintaan kepada

(*) Badakhsyan suatu tambang pennata di Persia.
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Tuhan dan pcngarang yang kaya dcngan khayal, Itulah Fariduddin AI
'Aththaar orang Naisabur, yang mcninggal di pcnnulaan ahad ke IUJUn
Hijriyah. Dia digclari orang "Sauthus Salikin", artinya Cemeti orang-orang
yang mengerjakan suluk. Tidak kurang dari 40 buah rangkaian syir karangan
bcliau, terdin dari bcrihu bail. ada yang pendek dan ada yang panjang. Di
antaranya ialah "Kitab Nasehat" (Bandinamah). dan scbuah kitab yang
mcndalam. bcmama "Pcrcakapan Margasatwa". (Manihik uth-thir), Bukunya
ven.:akapan Margasatwa itulah yang telah mencapai dengan Khaliknya. dalam
pcnjelasan yang sangat indah dan mcndalam.

Tersebut dalam buku uu, yang tcrdiri dari 4.600 ball syair bcrupa
Matsnawi dcngan bahar-ramal (44). Mula-mula sckali ialah ucapan pujian
kcpada Tuhan. sclawat kcpada Nabi Muhammad Saw dan sahabat-sahabat
beliau. Scmuanya mcmakan udak kurang dan cnam ratus ball. Setelah itu
barulah beliau mengkisahkan pcrcakapan dari burung-burung di rimba, terdiri
dari ernpat puluh Maqalat dan pcnutup. lsi kisah burung-burung itu kita
ringkaskan dcmikian :

"Pada suatu hari berkumpullah burung-burung di rimba memperkatakan
nasib dan keadaannya. Mcreka merasa kecewa melihat kekacauan dalam
rnasyarakat burung, tidak ada pemimpin dan penganjur. Padahal tidaklah ada
suatu urnmat di bawah kolong langit yang teratur rnasyarakatnya kalau tidak
mcmpunyai Raja. Lalu bcrcapaklah burung pelatuk. (45).

Pelatuk: "Aku telah mengalami pertukaran hari dan masa, dan aku telah
mengcnal kcbiasaan manusia. Aku telah berusaha sekuat tenaga mcncari
hakikat kebenaran. Aku telah pemah bertemu dengan Nabi Sulaiman. Ternpat
yang rendah telah kuturuni, yang tinggi telah kudaki, yang hampir telah
kudatangi., yang jauh telah kujelang. Dalam perjalanan sejauh itu, aku Lelah
tahu bahwasanya kita ini pada hakikatnya ada mcmpunyai raja, tetapi say a
udak ada upaya buat datang sendiri menjelang baginda. Kalau sekiranya kita
semuanya bekerja-sarna tolong-rnenolong, sangguplah kita buat sampai ke
mahligai baginda itu, Nama Raja kita ialah Simurag, Dan ternpat baginda
berscmayam ialah di balik bukit yang bemama Qaf. Dan tempat itu dekat
dari kita. tetapi kita jaun dari dia. Dia terlindung dalam pagar kebesarannya,
udak sanggup mulul menerangkan sifatnya, dan sekelilingnya adalah seribu
dinding.

Pada mulanya Maharaja burung Simurag itu adalah terbang malam hari
di dalam gclap-gulita Lautan Cina. Maka jatuhlah schelai bulu sayapnya.
Tatkala sehelai bulu itu telah jatuh ke bumi. terccngang gegap-gcmpitalah isi
alam rnelihat keindahan wama bulu itu, Tidaklah sudah saudara-saudara
dcngan sebuah Hadits: "Tuntutlah olehmu llmu, walau ke benua Cina
sekalipun!" Kalau tidaklah jatuh sehclai bulu itu kc alam ini, tidaklah akan

Tuhan dan pengarang yang kaya dengan khayal. Itulah Fariduddin Al-
'Alhlhaar orang Naisabur, yang meninggal di permulaan abad ke. tujuh
Hijriyah. Dia digelari orang "Sauthus Salikin", artinya Cemeli orang-orang
yang mengerjakan suluk. Tidak kurang dari 40 buah rangkaian syir karangan
beliau, terdiri dari beribu bait, ada yang pendek dan ada yang panjang. Di
antaranya iaIah "Kitab Nasehat" (Bandinamah), dan sebuah kitab yang
mendalam, bemama "Percakapan Margasatwa". (Manthik uth-thir). Bukunya
vercakapan Margasatwa itulah yang telah mencapai dengan Khaliknya, dalam
penjelasan yang sangat indah dan mendalam.

Tersebut dalam buku itu, yang terdiri daTi 4.600 bait syair berupa
Matsnawi dengan bahar-ramal (44). Mula-mula sekali ialah ucapan pujian
kepada Tuhan, selawat kepada Nabi Muhammad Saw dan sahabat-sahabat
beliau. Semuanya memakan tidak kurang dari enam ratus bait. Setelah itu
barulah beliau mengkisahkan percakapan dari burung-burung di rimba, terdiri
dari empat puluh Maqalat dan penutup. lsi kisah burung-burung itu kita
ringkaskan demikian :

''Pada suatu hari berkumpullah burung-burung di rimba memperkatakan
nasib dan keadaannya. Mereka merasa kecewa melihat kekacauan dalam
masyarakat burung, tidak ada pemimpin dan penganjur. Padahal tidaldah ada
suatu ummat di bawah kolong langit yang teratur masyarakatnya kalau tidak
mempunyai Raja. Lalu bercapaklah burung pelatuk. (45).

Pelatuk: "Aku telah mengalami pertukaran hari dan masa, dan aku telah
mengenal kebiasaan manusia. Aku telah berusaha sekuat tenaga mencari
hakikat kebenaran. Aku telah pemah bertemu dengan Nabi Sulaiman. Tempat
yang rendah telah kuturuni, yang tinggi telah kudaki, yang hampir telah
kudatangil, yang jauh telah kujelang. Dalam perjalanan sejauh itu, aku telah
tahu bahwasanya kita ini pada hakikatnya ada mempunyai raja, tetapi saya
tidak ada upaya buat datang sendiri menjelang baginda. Kalau sekiranya kita
semuanya bekerja-sama tolong-menolong, sangguplah kita buat sampai ke
mahligai baginda itu. Nama Raja kita ialah Simurag. Dan tempat baginda
bersemayam ialah di balik bukit yang bemama Qaf. Dan tempat itu dekat
dari kita. tetapi leitajauh dari dia. Dia terlindung dalam pagar kebesarannya,
tidak sanggup mulut menerangkan sifatnya, dan sekelilingnya adalah seribu
dinding.

Pada mulanya Mahardja burung Simurag itu adalah terbang malam hari
di dalarn gelap-gulita Lautan Cina. Maka jatuhlah sehelai bulu sayapnya.
Tatkala sehelai bulu itu telah jatuh ke bumi, tercengang gegap-gempitalah isi
alam melihat keindahan wama bulu itu. Tidaklah sudah saudara-saudara
dengan sebuah Hadits: 'Tunlullah olehmu Ilmu. walau ke benua Cina
sekalipun!" Kalau tidaklah jatuh sehelai bulu itu ke alam ini, tidaklah akan
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ada di dunia ini jcnis makhluk bcrnama burung".
Mcndcngar kabar yang ditcrangkan pclatuk itu, scmua burung pun urnbul

nndu hcndak datang menghadap Maharaja Simurag. Ingin semuanya ncndak
pergi rncndapatkan baginda. Dcrni sciclah dibiearakan panjang-lebar,
bahwasanya perjalanan rnenuju mahligai baginda itu sangat sulit dan banyak
rintangan, banyak pulalah di antara burung-burung itu yang merasa lemah
dan tak sanggup pergi.

Bcrkatalah burung Kenan : "Saya adalah Imamul Asyikin, imamnya
scluruh orang yang rindu dendarn. Scgala hati ingin mendengar nyanyianku.
Maka bagaimanalah saya akan sanggup berpisah dengan kembang-kembang
rnckarku?"

Berkata burung Kakatua: "Arnbillah i'tibar pada nasibku. Seluruh insan
tcrpcdaya oleh warna bulu Simurag itu, lalu badan diriku yang mereka
kurung. Maka pcnuhlah hidupku dengan kerinduan dan rawan dan sedih hau.
Padahal terbang di bawah kipasan sayap Sirnurag itu sajapun aku tidak
sanggup"

Berkata burung Mcrak: "Dahulu kala aku hidup bcrsama Adam dalam
syurga tetapi akhimya aku pun sarna tcrusir dan sana. Kcinginanku ialah
hcndak pulang ke asal tempat diamku uu. scbab itu tidaklah ada keinginanku
hcndak rnengembara rncncan Maharaja Sirnurag".

Bcrkata pula ltik : "Saya telah biasa hidup dalam kcsucian, dan biasa
bcrcnang dalam air. Yang lain udak kurindui lag!. Aku tak sanggup ke luar
dari dalam air, dan tidak bisa hidup dl tcmpat kcring".

Bcrkata pula Rajawali : "Saya suaah biasa hidup di gunung. Di sanalah
aku berdiam. Bagairnana aku kan sanggup mcninggalkan ternpatku?"

Berkata pula burung Gclauk : "Saya hanya scekor burung kecil dan
lemah. Bagairnanalah akan sanggup burung sekecil aku mcngcmbara sejauh
itu?".

Berkata pula burung Elang: "Saudara-saudara sudan tahu bagaimana
kedudukanku di sisi Raja-raja. Maka tidaklah aku sanggup mcninggaikan
ternpat semulia itu''. (46).

Mcndcngar sernua pcrcakapan itu bcrkata pulalah burung Pclatuk "saya
tidak akan lalai rnenyarnpaikan naschatku kcpada saudara scmua. Maksudku
adalah suci. Apakah scbabnya saudaraku sernuanya rncncan dahh karena
kcbiasaan hidup? Dan saudara unggalkan cua-cita yang SUCI rnurru karcna
diikat kcscnangan? Azam yang kuat dan hau yang tcguh dan sabar, akan
mcmusnahkan segal a kesulitan dan mcndekatkan scgala yang jauh".

Maka bertanyalah seeker dl antara burung-burung ItU : "Dcngan cara
bagaimana dan jalan bctapa supaya kita sarnpai kc tcrnpat yang jauh dan sulit
itu: Dcngan alat pcrkakas apakah kita akan sarnpai kc sana, mcnghadap

ada di dunia ini jenis makhluk bemama burung".
Mendengar kabar yang diterangkan pelatuk itu, semua burung pun timbul

rindu hendak datang menghadap Maharaja Simurag. login semuanya hendalc
pergi mendapatkan baginda. Demi setelah dibicarakan panjang-Iebar,
bahwasanya perjalanan menuju mahligai baginda itu sangat sulit dan ban yak
rintangan, banyak pulalah di antara Qurung-burung itu yang merasa lemah
dan talc sanggup pergi.

Berkatalah burung Kenari : "Saya adalah Imamul Asyikin, imamnya
seluruh orang yang rindu dendam. Segala hati ingin mendengar nyanyianku.
Maka bagaimanalah saya akan sanggup berpisah dengan kembang-kembang
mekarku?"

Beikata burung Kakatua: "Ambillah i'tibar pada nasibku, Seluruh insan
terpedaya oleh wama bulu Simurag, itu, lalu barlan diriku yang mereka
kurung. Maka penuhlah hidupku dengan kerinduan dan rawan dan sedih hati.
Padahal terbang di bawah kipasan .sayap Simurag itu sajapun aku tidak
sanggup"

Berkata burung Merak: "Dahulu kala aku hidup bersama Adam dalam
syurga tetapi akhimya aku pun sarna terusir dari sana. Keinginanku ialah
hendak pulang ke asal tempat diamku ,itu. sebab itu tidaklah ada keinginanku
hendak mengembara mencari Maharaja Simurag".

Berkata pula Itil< : "Saya telah biasa hidup dalam kesucian, dan biasa
berenang dalam air. Yang lain tidak kurindui lagi. Aku talc sanggup ke luar
dari dalam air, dan tidak bisa hidup di tempat kering".

Berkata pula Rajawali : "Saya sutlah biasa hidup di gunung. Di sanalah
aku berdiam. Bagaimana aku kan sanggup meninggalkan tempatku?"

Berkata pula burung Gelatik : "Saya hanya seekor burung kecH dan
lemah. Bagaimanalah akan sanggup burung sekecil aku mengembara sejauh
itu?",

Berkata pula burung Elang: "Saudara-saudara sudah tabu bagaimana
kedudukanku di sisi Raja-raja. Maka tidaklah aku sanggup meninggalkan
tempat semulia itu", (46).

Mendengar semua percakapan itu berkata pulalah burung Pelatuk "saya
tidak akan lalai menyampaikan nasehatku kepada saudara semua. Maksudku
adalah suci. Apakah sebabnya saudaraku semuanya mencari dalih karena
kebiasaan hidup? Dan saudara tinggalkan cita-cita yang suci mumi karena
diikat kesenangan? Azam yang kuat dan hati yang teguh dan sabar, akan
memusnahkan segala kesulitan dan mendekatkan segala yang jauh".

Maka bertanyalah seekor di antara burung-burung itu : "Dengan cara
bagaimana dan jalan betapa supaya kita sampai ke tempat yang jauh dan sulit
itu; Deng<ln alat perkakas apakah kita akan sampai ke sana, menghadap
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Maharaja yang Maha Bcsar itu?"
Maka banyaklah pcrtanyaanpcrtanyaan
l'clatuk : "Apakah arunya banyak pcrtanyaan itu? Apakah arunya

kclcmahan scrnangat ini? Mcngapa mundur rnaju mclangkah mcngatasi
kcsuliran? Bcrsiap-siaplah dengan alar pcrbekalan, yauu Hrrnrnah yang unggi,
azam yang kuat dan tabah hati. Adapun perhubungan di antara scgal a burung
dcngan Maharaja Sirnurag sudahlah nyata dan jclas laksana Matahan di
belakang awan, tclah jatuh kc burni bcribu cahaya dari celah awan itu.
Kamulah scmuanya, wahai saudaraku cahaya dan Maharaja Sirnurag itu.
Kamulah! - Schab kcrinduan itu apabila benar-benar timbul dan hau yang
tulus, akan mudahlah bagi orang \ang asyik mclalui jalan bagaimanapun
sulitnya. Scgala pagar akan dilornpaunya karcna ingin bcrternu dcngan
kekasihnya".

Sctclah mengemukakan bcbcrapa perbandingan dan rnisal, dan juga
cerita scorang Syekh bcmama Shan'aan, yang karena asyiknya. tersebut
keluar dari agamanya. dibcri naschat olch mur id-muridnya tetapi tak
diacuhkannya.

Tctapi kemudian diapun insyaf dan taubat, lalu diberi ampunan oleh
Tuhan, karcna pangkal scsatnya adalah asyiknya itu Berccritera panjanglah
"Pelatuk" tentang hal itu. Schingga urnoul kembali kcrinduan burung-burung
itu hendak berjumpa dengan Simurag. Maka putuslah mufakat bahwa rnereka
semuanya akan jadi jupa melanjutkan pengembaraan mencari Simurag. Satu
kafilah mesti disusun, dan seorang kepala kalifah mesti dipilih. Maka jatuhlah
pilihan mcrcka kcpada hurung Pelatuk Di atas kepalanya diletakkanlah
Mahkota alamat kcbcsaran. dan majulah dia ke muka. Mereka pun tcrbanglah
mcnuju tujuan.

Lama penerbangan jauh itu. Belum Juga nampak tanah yang duuju, Maka
bcrtanyalah seorang burung: "Mengapa perjalanan ini kian lama kian sepi,
lengang dan menakutkan, wahai pemimpin karni?"

Pclatuk Sl Raja Burung mcnjawab:"Memangbanyakmakhluk tidak berani
melalui jalan ini karena takut. Tidakkah saudara-saudara dengar kisah Abu
Yazid Bustami yang ke luar ke tanah padang di malam hari, di waktu bulan
tcrang, dan semua orang telah tidur? Maka tcrtariklah dia olch keindahan
malam sunyi itu. Merasa heranlah beliau, mcngapa rnaka tak ada orang yang
bcraru mencmpuh jalan im, schmgga sept saja? Padahal bcgini indahnya? -
Maka tcrdcngarlah olch bcliau suatu suara : "Maharaja udak memberi izin
scmua orang buat lalu dijalan 1111. Kcbcsaran kita kadang-kadang membuat
jauh orang yang mcngharap kumia l.ita dan pmtu kita",

Maharaja yang Maha Besar itu?"
Maka banyaklah pertanyaan-pertanyaan.
Pe/atuk : "Apakah artinya banyak pertanyaan itu? Apakah artinya

kelemahan semangat ini? Mengapa mundur maju melangkah mengatasi
kesulitan? Bersiap-siaplah dengan alat perbekalan, yaitu Himmah yang tinggi,
azam yang kuat dan tabah hati. Adapun perhubungan di antara segala burung
dengan Maharaja Simurag sudahlah nyata dan jelas laksana Matahari di
belakang awan, telah jatuh ke bumi beribu cahaya dari celah awan itu.
Kamulah semuanya, wahai saudaraku cahaya dari Maharaja Simurag itu.
Kamulah! - Sebab kerinduan itu apabila benar-benar timbul dari hati yang
tulus, akan mudahlah bagi orang yang asyik melalui jalan bagaimanapun
sulitnya. Segala pagar akan dilompatinya karen a ingin bertemu dengan
kekasihnya" .

. Setelah mengemukakan beberapa perbandingan dan misal, dan juga
centa seorang Syekh OOmama Shan'aan, yang karena a~yiknya, tersebut
keluar dari agamanya, diOOri nasehat oleh murid-muridnya tetapi tak
diacuhkannya.

Tetapi kemudian diapun insyaf dan taubat, lalu diOOri ampunan oleh
Tuhan, karena pangkal sesatnya adalah asyiknya itu Berceritera panjanglab
''Pelatuk'' ten tang hal itu. Sehingga timbul kembali kerinduan burung-burung
itu hendak OOrjumpa dengan Simurag. Maka putuslah mufakat bahwa mereka
semuanya akan jadi jupa melanjutkan pengembaraan mencari Simurag. Satu
kafilah mesti disusun, dan seorang kepala kalifah mesti dipilih. Maka jatuhlah
pilihan mereka kepada burung Pelatuk. Di atas kepalanya diletakkanlah
Mahkota alamat kebesaran, dan majulah dia ke muka. Mereka pun terbanglah
menuju tujuan.

Lama penerbangan jauh itu. Belul1'\juga nampak tanah yang dituju, Maka
OOrtanyalah seorang burung: "Mengapa perjalanan ini kian lama kian sepi,
lengang dan menakutkan, wahai pemimpin kami?"

Pelatuk si Raja Burung menjawab:"Memangbanyakmakhluk tidak berani
melalui jalan ini karen a takut. Tidakkah saudara-saudara dengar kisah Abu
Yazid Bustami yang ke luar ke tanah padang di malam hari, di waktu bulan
terang, dan semua orang telah tidur? Maka tertariklah dia oleh keindahan
malam sunyi itu. Merasa heranlah OOliau, mengapa maka tak ada orang yang
bcrani menempuh jalan ini, sehingga sepi saja? Padahal OOgini indahnya? -
Maka lCrdengarlah olch bCliau suatu suara : "Maharaja tidak memOOri izin
scmua orang· buat lalu dijalan ini. Kebesaran kita kadang-kadang membuat
jauh orang yang mengharap kumia kita dari pintu kita".
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Pcnerbangan itu diteruskan Juga. Lalu kelihatanlah suatu jalan, tctapi
tujuannya tak nampak Terasa saki: pcndcritaan, tctapi obatnya tidak ada. Di
waktu itu bercmbuslah angin. "Kckayaan", dan mcrcndahlah langit ke bumi.
Kcrnudian kclihatanlah padang sahara tandus. Padang itu tiada sanggup
mencrirna kcdatangan "Merah L.angit", bagaimana akan sanggup menerima
burung burni?

Maka berkatalah seeker burung: "Hai Pclatuk Raja Kami! Engkau telah
membawa kami terbang tinggi, dan memang engkau tclah biasa terbang jauh.
Tetapi banyaklah sekarang yang tcrasa di hati .kami. Berhcntilah kita
sebentar dan naiklah ke mimbar. Berilah kami fatwa untuk menghilangkan
beberapa keraguan yang telah timbul di hati karni selama pcrjalanan sulit ini".

Perrnintaan itu dikabulkan oleh pelatux, mereka berhenu seketika. Tetapi
scbclum dia memberikan nasehatnya, burung Kenari tclah Icbih dahulu naik
ke mimbar. Dia bcmyanyi dengan suaranya yang mcrdu Mcndengar suara
merdu itu hilanglah segala kepayahan dan keraguan tadi. Scluruh burung pun
bemyanyi pulaJah rnengikuti nyanyi Kenan. Lantaran ItUperjalanan diteruskan
pula.

Di tengah perjalanan bcrtanyalah seeker burung: "Tuan Pelatuk Imam
kami! Saya beran rnengapalah maka tuan yang Icbih utama dari pada kami.
Mengapa rnanabat kita berbcda-bcda?"

Pelatuk menjawab: "Keutamaanku ini adalah anugcrah dari Maharaja kita
sendiri. Inilah kekuasaan t,'?sar anugcrah baginda. yang haginda bcrikan
karena li.npah kumia pandangan baginda semata-rnata.

Kelebihan ini tidaklah dicapai karena scmata-mata taat. Iblis dahulu juga
seorang yang taat. Sesungguhnya yang dcmikian bukanlah saya memandang
soal taat suatu soaJ kecil, Tetapi janganlah itu yang dipandang pcnting, dan
jangan meminta upah. Kerjakanlah scgala perintah dcngan patuh, dan jangan
mengharapkan apa-apa. Harapan kcpada apa-apa itulah yang menjatuhkan
harga kepatuhan. Itulah sebabnya maka Sulaiman rnenjatuhkan pandangan
atas diriku".

Banyaklah soaJ yang ditanyakan mcrcka. Dan semua soaJ dijawab oleh
Pelatuk dengan seksama, SoaJ yang kcsembilan bclas bcgini bunyinya :
"Apakah hadiah yang layak kita scmbahkan kepada maharaja yang akan kita
jeIang itu!''

Pelatuk menjawab : "Di hadapan kua tcrbcntanglah tujuh lurah. Tetapi
berapa Iebar dan luasnya lurah itu tidaklah kita kctahui, scbab belum ada
orang yang kernbali dari sana, yang mcngabarkan bcrapa luasnya. TUJuh
lurah itu iaJah: Lurah Keinginan (ThaJab), lurah kcnnduan (Tsyq) lurah
Ma'nfat, lurah kepuasan (Istignana'). lurah Tauhid, lurah kagum (hcran),
lurah Fakir dan luran Fana

Penerbangan itu diteruskan juga. Lalu kelihatanlah suatu jalan, tetapi
tujuannya talc nampak. Terasa sakit penderitaan, tetapi obatnya tidak ada. Di
waktu itu berembuslah angin. "Kekayaan", dan merendahlah langit ke bumi.
Kemudian kelihatanlah padang sahara tandus. Padang itu tiada sanggup
menerima Icedatangan "Merah Langit", bagaimana akan sanggup menerima
bun.:ng bumi?

Maka berlcatalah seekor burung: "Hai Pelatuk Raja Kami! Engkau telah
membawa kami terbang tinggi, dan memang engkau telah biasa terbang jauh.
Tetapi banyaklah sekarang yang terasa di hati ,kamL Berhentilah kita
sebentar dan naiklah ke mimbar. Berilah kami fatwa untuk menghilangkan
beberapa keraguan yang telah timbul di hati kami selama perjalanan sulit ini".

Permintaan itu dikabulkan oleh pelatuk, mereka berhenti seketika. Tetapi
sebelum dia memberikan nasehatnya, burung Kenari telah lebih dahulu naik
Ice mimbar. Dia bernyanyi dengan suaranya yang merdu. Mendengar suara
merdu itu hilanglah segala kepayahan dan keraguan tadi. Seluruh burung pun
bernyanyi pulalah menr.ikuti nyanyi Kenari. Lantaran itu perjalanan diteruskan
pula.

Di tengah perjala'lan bertanyalah seekor burung: "Tuan Pelatuk Imam
kami! Saya heran mengapalah maka tuan yang lebih utama dari pada kamL
Mengapa martabat kita berbeda-beda?"

Pelatuk menjawab: "Keutamaanku ini adalah anugerah dari Maharaja kita
sendiri. InHah kekuasaan }:l~sar anugerah baginda, yang baginda berikan
karena Ihnpah kurnia palJdangan baginda semata-mata.

Kelebihan ini tidaklah dicapai karena semata-mata taat. Iblis dahulu juga
seorang yang taat. Sesungguhnya yang demikian bukanlah saya memandang
$Oal taat suatu $Oal keci!. Tetapi janganlah itu yang dipandang penting, dan
jangan meminta upah. Kerjakanlah segala perintah dengan patuh, dan jangan
mengharapkan apa-apa. Harapan kepada apa-apa itulah yang menjatuhkan
harga kepatuhan. Itulah sebabnya maka Sulaiman menjatuhkan pandangan
atas diriku",

Banyaklah soal yang ditanyakan mereka. Dan semua soal dijawab oleh
Pelatulc: dengan seksama. Soal yang kesembilan belas begini bunyinya :
"Apakah hadiah yang layak kita sembahkan kepada maharaja yang akan kita
jelang itut"

Pelatuk menjawab : "Di hadapan kita terbentanglah tujuh lurah. Tetapi
berapa lebar dan luasnya lurah itu tidaklah kita ketahui, sebab belum ada
orang yang kembali dari sana, yang mengabarkan berapa luasnya. Tujuh
lurah itu ialah: Lurah Keinginan (Thalab), lurah kcrinduan ('Isyq) lurah
Matrifal, lurah kepuasan (Istighanat), lurah Tauhid, lurah kagum (hcran),
lurah Fakir dan lurah Fana
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Setiap lurah itu diterangkan oleh Pelatuh sifatnya dengan segala macam
isinya. Sampai di ketika menerangkan sifat lurah yang ketujuh dia berkata :
'Wahai saudaraku semuanya! Inilah lurah yang dahsyat, bisu mulut karena
tak dapat menerangkan. Tuli telinga dan habislah daya. Ribuan bayangan
hilang belaka oleh karena cahaya matahari. Bilamana ombak lautan telah
bergelora, bagaimana lagi akan tinggal suatu garis di kulit air? Tetapi barang
siapa yang. hilang dirinya dalam lurah ini, sampailah dia ke dalam
ketenteraman yang abadi". - Lalu dikemukakannya pula suatu amsal :

Pada suatu malam belkumpullah rama-rama di dalam gelap. dan sernuanya
ingin mendapat cahaya lilin. Maka dipilihlah beberapa ekor supaya terbang
menuju lilin lebih dahulu, supaya melihat dan mengetahui sifatnya. Seelcor
rama-rama terbang ke mahligai tempat cahaya lilin memancar. setelah
kelihatan olehnya. dia pulang mengabarkan Icepada teman-temannya. Maka
berlcatalah seekor rama-rama yang banyak pengalaman : "Kalau begitu
engkau belumlah kenai kepada lilin". Lalu disuruhnya pula seekor lagi.
Diapun pergi, di dekatnya lilin itu, dan didekatinya lagi, sampai terasa
olehnya panas api. Dan dia pun pulang mengabarkan penglihatan dan
perasaannya, Rama-rama yang banyak pengalaman itu pun berkata : "Yang
englcau ceriterakan tidaklah lebih dari apa yang diceritakan oleh temanmu
tadi", Maka terbanglah seeker lagi, terbang menari dalam kegembiraan dan
Icerinduan. Dia pcrgi Ice Iii in itu, dilihatnya dan didekatinya, lalu
dihempaskannya dirinya Icepada lilin dan hangus terbakar seluruh badannya.
Dalam keadaan terbakar itulah dia pulang kepada ternan yang mengutusnya.
Maka berlcatalah rama-rama tua tadi: "Engkaulah yang tahu apa artinya lilin.
Karena tidaklah leila akan mengenal orang yang kita ciniai melainkan
dengan memanfaatkan diri kepadanya".

Mendengar lcisah Pelatuk itu, seluruh burung pun merasa takut. Semuanya
merasa tidak akan sampai menempuh perjalanan sejauh ini. Maka ada yang
mati di tengah perjalanan itu, dengan putus asa. Yang tinggal meneruskan
juga perjalanannya. dan bertemu beberapa marabahaya.dan banyak pula yang
gugur mali. Mati kehausan di punca1c. bukit, atau mati terlalu payah.
Setengahnya lagi tercengang-cengang melihat ganjilnya yang dilalui, lalu
berhenti dan udak sanggup meneruskan perjalanan lagi. setelah benemu
olehnya apa yang merintang hatinya, maka timbullah malasnya melanjutkan
jalan. Sedang yang lain ditimpa pula oleh halangan lain.

Beribu banyaknya anggota perangkatan itu. Sebagian besar telah binasa.
Hanya tiga puluh ekor yang dapat melanjutkan perjalanan. Tigapuluh dalam
bahasa Persia ialah simurag.

Bcribu yang pergi, hanya 30 ekor yang sampai! Sesudah menempuh
bcrbagai gclora dan kesulitan, hampir binasa Icarena sulitnya

Setiap lurah itu diterangkan oleh Pelatuh sifablya dengan segala macam .
isinya. Sampai di ketika menerangkan sifat lurah yang ketujuh dia berkata :
'Wahai saudaraku semuanya! Inilah lurah yang dahsyat, bisu mulut karena
tak dapat menerangkan. Tuli telinga dan habislah daya. Ribuan bayangan
hilang belaka oleh karena cahaya matahari. Bilamana ombak lautan telah
bergelora, bagaimana lagi akan tinggal suatu garis di kulit air? Tetapi barang
siapa yang. hilang dirinya dalam lurah ini, sampailah dia ke dalam
ketenteraman yang abadi". - Lalu dikemukakannya pula suatu amsal :

Pada suatu malam berkumpullah rama-rama di dalam gelap, dan semuanya
ingin mendapat cahaya lilin. Maka dipilihlah beberapa ekor supaya terbang
menuju lilin lebih dahulu, supaya melihat dan mengetahui sifatnya. Seekor
rama-rama terbang ke mahligai tempat cahaya lilin memancar, setelah
kelihatan olehnya, dia pulang mengabarkan kepada teman-temannya. Maka
berkatalah' seekor rama-rama yang banyak pengalaman : "Kalau begitu
engkau belumlah kenai kepada lilin". Lalu disuruhnya pula seekor lagi.
Diapun pergi, di dekablya lilin itu, dan didekatinya lagi, sampai terasa
olehnya panas api. Dan dia pun pulang mengabarkan penglihatan dan
perasaannya. Rama-rama yang banyak pengalaman itu pun berkata : "Yang
engkau ceriterakan tidaklah lebih dari apa yang diceritakan oleh temanmu
tadi". Maka terbanglah seekor lagi, terbang menari dalam kegembiraan dan
kerinduan. Dia pergi ke Iilin itu, dilihatnya dan didekatinya, lalu
dihempaskannya dirinya kepada lilin dan hangus lerbakar seluruh badannya.
Dalam keadaan terbakar itulah dia pulang kepada ternan yang mengutusnya.
Maka berkatalah rama-rama tua tadi: ''Engkaulah yang tahu apa artinya lilin.
Karena tidaklah kita akan mengenal orang yang kita cin/ai melainkan
dengan memanfaatkan diri kepadanya".

Mendengar kisah Pelatuk itu, seluruh burung pun merasa takut. Semuanya
merasa tidak akan sampai menempuh perjalanan sejauh ini. Maka ada yang
mati di tengah perjalanan itu, dengan putus asa. Yang tinggal meneruskan
juga perjalanannya, dan bertemu beberapa marabahaya, dan banyak pula yang
gugur mati. Mati kehausan di puncak bukit, atau mati terlalu payah.
Setengahnya lagi tercengang-cengang melihat ganjilnya yang dilalui, lalu
berhenti dan tidak sanggup meneruskan perjalanan lagi. setelah bertemu
olehnya apa yang merintang hatinya, maka timbullah malasnya melanjutkan
jalan. Sedang yang lain ditimpa pula oleh halangan lain.

Beribu banyaknya anggota perangkatan itu. Sebagian besar telah binasa.
Hanya tiga puluh ekor yang dapat melanjutkan perjalanan. Tigapuluh dalam
bahasa Persia ialah simurag.

Br.ribu yang pergi, hanya 30 ekor yang sampai! Sesudah menempuh
bcrbagai gelora dan kesulitan, hampir binasa karena suliblya.
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~
Apakah yang rncrcka dapau sctclah sarnpai pada yang dituju?
Mcrcka ciapal pcrkara yang udak dapat dicerucrakan dcngan mulut

hcran tcrmangu akal rnclihatnya. Mcmancarlah kilat kcbesaran. terbakar
ratusan alam dalam sckejap mala. Bcribu-ribu rnatahari dan bintang, dalam
kcadaan sctcngah bingung mcrcka bcrkata : "wahai payahnya pcrjalanan kita,
Di sinilah kita mclihat ratusan Falak hanya laksana tanah pasir kecil bclaka.
Apakah artinya ujud kita dan apa artinya adam kita di hadapan pcrtapaan
Hadrat ini.

Dengan pcnuh pcrasaan kagum, mengeluh dan kepayahan mereka
menunggu. Tiba-tiba keluarlah Hajib, pcngawal istana kebcsaran itu Ialu
mcncgur : "Hai burung-burung yang tengah kebingungan' Dari mana
datang kalllu·:Apa rnaksud datang kc rnari? Siapa namamu? Apa yang kamu
dcngar tcntang ternpat ini, schingga karnu tertarik datang kc mari? Siapa yang
rncngatakan kepadamu bahwasanya sejcmput kecil bulu dan tulang serupa
kamu ini sanggup terbang sejauh ini?

Burung-burung : "Karni datang ke mari karena hcndak menjunjung
tinggi Sirnurag, raja kami. Lamalah sudah pcrjalanan kami ini. Dahulunya
kami bcribu banyaknya, tetapi yang sampai ke rnari hanya tiga puluh ekor.
Kami datang dari tcrnpat yang sangat jauh, mengharap diberi izin menghadap

Hadrat kami dan sudi memandang kami".
Burung-burung: "Kehinaan yang kami peroleh di rnuka pintu ini, adaJah

kemuliaan bagi kami. Karni akan tinggal di sini selarnanya, sampai kami
hangus tcrbakar, laksana rama-rama di hadapan api. Kami tidak akan pUlUS
asa dari Rahrnat Maharaja".

Mendengar pertengkaran di antara burung-burung dengan Hajib itu, tiba
tiba kcluarlah Hajibur Rahrnat dari dalam.

Hajib : "Hai burung-burung yang bingung! Apakah keadaarunu? Apakah
aninya ujudmu dan apakah artinya 'adarnrnu di hadapan Hadhrat Maharaja
yang mutlak dan baqaa? Ribuan alam ini tidaklah setimbang sehelai rambut
di hadapan pintu ini. Pulang sajalah kembali, pulang hai burung-burung yang
sengsara!"

Disuruhnya mereka berdiri. Lalu dibukanyalan kelambu hijab penutup
itu, satu demi satu, yang beratus banyaknya. Maka memancarlah sinar dan
terbanglah sifat Tajali, dan dipersilakannya burung-burung itu dudule di dekat
Hadhrat Rububiyah. Setiap burung diberi sepucuk sural. Di sanalah mereka
membaca scgala amal perbuatan yang tclah mereka kerjakan. Maka pingsanlah
semuanya karena malu, karena wajah itu tiada tertentang. Maka terhapuslah
segala yang tertulis itu dan lupa sernuanya, sehingga burung-burung itu tidale
ingat apa-apa lagi itulah Fanaa'

·,:- .
Apakah yang mereka dapaLi setelah sampai pada yang dituju?
Mereka dapat perkara yang tidak dapat diceriterakan dengan mulut,

heran termangu akal melihatnya. Memancarlah kilat kebesaran, terbakar
ratusan alam dalam sekejap mata. Beribu-ribu matahari dan bintang, dalam
keadaan setengah bingung mereka berkata : "wahai payahnya perjalanan kita.
Di sinilah kita melihat ratusan Falak hanya laksana tanah pasir kecil belaka.
Apakah artinya ujud kita dan apa artinya adam kita di hadapan pertapaan
Hadrat ini.

Dengan penuh perasaan kagum, mengeluh dan Icepayahan mereka
. menunggu. Tiba-tiba keluarlah Hajib, pengawal istana kebesaran itu lalu

menegur : "Hai burung-burung yang tengah kebingungan! Dari mana
datang kamu?Apa maksud datang ke mari? Siapa namamu? Apa yang kamu
dengar tentang tempat ini, sehingga kamu tertarik datang ke mari? Siapa yang
mengatakan kepadamu bahwasanya sejemput kecil bulu dan tulang serupa
kamu ini sanggup terbang sejauh ini?

Burung-burung : "Kami datang ke mari karena hendak menjunjung
tinggi Simurag, raja kami. Lamalah sudah perjalanan karili ini. Dahulunya
kami beribu banyaknya, tetapi yang sampai ke marl hanya tiga puluh ekor.
Kami datang dari tempat yang sangat jauh, mengharap diberl izin menghadap

Hadrat kami dan sudi memandang kami".
Burung-burung: "Kehinaan yang kami peroleh di muka pinto ini, adalah

kemuliaan bagi kami. Kami akan tinggal di sini selamanya, sarnpai kami
hangus terbakar, laksana rama-rama di hadapan api. Kami tidak akan putus-
asa dari Rahmat Maharaja".

Mendengar pertengkaran di antara burung-burung dengan Hajib itu, tiba-
tiba keluarlah Hajibur Rahmat dari dalam.

Hajib : "Hai burung-burung yang bingung! Apakah keadaanmu? Apakah
artinya ujudmu dan apakah artinya'adammu di hadapan Hadhrat MaharelJa
yang mutlak dan baqaa? Ribuan alam ini tidaklah setimbang sehelai rambut
di hadapan pintu ini. Pulang sajalah kembali, pulang hai burung-burung yang
sengsara!"

Disuruhnya mereka berdiri. Lalu dibukanyalan kelambu hijab penutup
itu, satu demi satu, yang beratus banyaknya. Maka memancarlah sinar dan
terbanglah sifat Tajali, dan dipersilakannya burung-burung itu dudule di dekat
Hadhrat Rububiyah. Setiap burung diberl sepucuk sural. Di sanalah mereka
membaca segala amal perbuatan yang telah mereka kerjakan. Maka pingsanlah
semuanya karena malu, karena wajah itu tiada tertentang. Maka terhapuslah
segala yang tertulis itu dan lupa semuanya, sehingga burung-burung ito tidak
ingat apa-apa lagi itulah Fanaa!
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Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Muhammad bin Husin Al
Kbaihbi Al-Bakri. Dilahirkan di Balch (persia) pada tahun 604 H. (1217) M.).
Dan meninggal pada tahun 672 H. (1273 M.). Di dalam usia empat tahun dia
dibawa Ayahnya ke Asia Kecil yang pada waktu itu lebih dimasyurkan
sebagai negeri Rum. Itu sebabnya maka dia memakai nama Rumi.

Bcliau telah menulis tasauf yang besar, berupa syair yang dikenal
namanya dengan "Matsnawi". Terisi 20.700 (dua puluh ribu tujuh ratus) bail
syair

Terdiri dari enam jilid. Di sanalah beliau melukiskan segenap pend irian
tasaufnya, yang berdasar Wihdatul Wujud itu.

VI
JALALUDDIN RUMI

Maka hilang lenyaplah mereka semuanya. Hilanglah sinaran segala
cahaya, kembali ke dalam Matahari.

Maka memancarlah sinar Matahari Kehampiran. Terbakarlah segala
nyawa. Demi tampak oleh mereka Simurag itu, kelihatanlah oleh mereka tiga
puluh ekor burung, dan apabila mereka rnelihat tiga puluh ekor burung
(Simurag), kelihatanlah Simurag. Dan bila mereka melihat diri mereka
sendiri rnelihat pula kepada Simurag itu, kelihatannya keduanya satu adanya.
Mereka heran tercengang, lalu mereka bertanya apakah rahasianya jadi
begini! Maka datanglah jawaban : Hadhrat ini adalah kaca, siapa yang
datang ke mario tidaklah akan melihat selain dirinya sendiri. Tuan-tuan
datang tiga puluh (Simurag) tentu akan tuan-tuan lihat ialah Simurag (tiga
puluh). Yah. betapa penglihatan bisa rnelihat kami? Bagaimana mata rangit
atau nyamuk dapat mengukur bintang Suraiya? Perkara ini bukanlah yang
kamu katakan atau kamu dengar. tctapi kamu tclah keluar dari dalam dirimu
sendiri. Sekarang tahulah bahwasanya tepat kamu yang sebenamya ialah di
sini".

Demi setelah berlaku ratus ribuan tahun, yaitu qurun-qurun yang tidak
diikat perhitungan zaman dan ternpat, kembalilah burung-burung itu kepada
dirinya masing-rnasing. Demi setelah mereka kembali kepada dirinya dari
selain dirinya, maka kembali mereka ke dalam Baqa sesudah Fanaa .... -:

Dernikianlah setengah dari pancaran hikrnat tasauf "Fariduddin Al
'Athar"

Maka memancarlah sinar Matahari Kehampiran. Terbakarlah segala
nyawa; Demi tampak oleh mereka Simurag hu. kelihatanlah oleh mereka tiga
puluh ekor burung. dan apabila mereka melihat tiga puluh ekor burung
(Simurag). kelihatanlah Simurag. Dan bila mereka melihat diri mereka
sendiri melihat pula kepada Simurag itu. kelihatannya keduanya satu adanya.
Mereka heran tercengang, lalu mereka bertanya apakah rahasianya jadi
begini! Maka datanglah jawaban : Hadhrat ini adalah kaca. siapa yang
datang ke mari. tidaklah akan melihat selain dirinya sendiri. Tuan-tuan
datang'tiga puluh (Simurag) tentu akan tuan-tuan lihat ialah Simurag (tiga
puluh). Yah. betapa penglihatan bisa melihat kami? Bagaimana mata rangit
atau nyamuk dapat mengukur bintang Suraiya? Perkara ini bukanlah yang
kamu katakan atau kamu dengar. tetapi kamu telah keluar dari dalam dirimu
sendiri. Sekarang t8hulah bahwasanya tepat kamu yang sebenarnya ialah di
sini".

Demi setelah berlaku ratus ribuan tahun. yaitu qurun-qurun yang tidak
diikat perhitungan zaman dan tempat. kembalilah burung-burung itu kepada
dirinya masing-masing. Demi setelah mereka kembali kepada dirinya dari
selain dirinya. maka kembali mereka ke dalam Baqa sesudah Fanaa ...."-

Demikianlah setengah dari pancaran hikmat tasauf "Fariduddin A/-
'Athar"

Maka hHang lenyaplah mereka semuanya. Hilanglah sinaran segala
cahaya. kembali ke dalam Matahari.

VI
JALALUDDIN RUMI

MauJana la/a/uddin Rumi Muhammad bin Muhammad bin Husin Al-
Khathbi A/-Bakri. Dilahirkan di Balch (persia) pada tahun 604 H. (1217) M.).
Dan meninggal pada tahun 672 H. (1273 M.). Di dalam usia empat tahun dia
dibawa Ayahnya ke Asia Keeil yang pada waktu itu lebih dimasyurkan
sebagai negeri Rum. ftu sebabnya maka dia memakai nama Rumi.

Beliau telah menulis tasauf yang besar. berupa syair yang dikenal
namanya dengaJ1 "Malc;nawi". Terisi 20.700 (dua puluh ribu tujuh ratus) bait
syair.

Terdiri dari enam jilid. Di sanalah beliau melukiskan segenap pendirian
tt'Saufnya. yang berdasar Wihdatul Wujud itu.
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Dan katanya lagi, rnengibaratkan Tuhan memanggil pulang:
"Marilah kc mario Marilah ke mario
Scbab engkau tak akan rnendapat sahabat laksana Aku
Manakah kccintaan sebagai Aku, dalam ujud ini

''Nyanyikan bagiku, Walau harapanku, Nyanyikan Nusyur (48)
Runduklah untaku dan berhentilah
Sekarang timbul rasa bahagia dan surur
Telanlah ya bumi, air mataku, cukuplah
Minumlah hai jiwa, air mawar yang suci
Engkau kembali Hai hari-rayaku
Selamat datang. Marhaban.
Alangkah sejuknya engkau, hari angin sepoi"

Dan katanya pula :

Apa huruf, apa suara, apa guna kau fikirkan itu
Itu hanya duri, yang menyangkut kakimu
Di pintu gcrbang taman indah itu
Kuhapuskan kala, dan huruf dan suara
Dan aku langsung menuju Engkau",

Aku tertarik bulan oleh huruf
Dan oleh suara pun bukan:
Makin jauh di belakang dari yang di dengar
dan difaham.

Kalau ku katakan bibimya
Ilulah ibarat dari bibir pantai Iautan
Yang luas tak tentu tepinya
Dan jika aku katakan Laa, cucuku ialah Ilia (47).

"Karamlah aku di dalam rindu
Mcncari Dia, rnendekati Dia
Dan telah tcnggelam pula
Nenekku dulu: dan yang kemudian mengikul pula

Inilah isi sari dari tasauf beliau :

Aryig:Aryig:

Inilah isi sari dari tasauf beliau :

"Karamlah aku di dalam rindu
Mencari Dia. mendekati Dia
Dan telah tenggelam pula
Nenekku dulu; dan yang kemudian mengikut pula

Kalau ku katakan bibimya
Itulah ibarat dari bibir pantai lautan
Yang luas tak tentu tepinya
Dan jika aku katakan Laa. cucuku ialah Ilia (47).

Aleu tertarik bulan oleh huruf
Dan oleh suara pun bukan:
Makin jauh di belakang dari yang di dengar
dan difaham.

Apa huruf. apa suara. apa guna kau ftlcirlcan ito
Itu hanya duri. yang menyangkut kakimu
Di pinto gerbang taman indah ito
Kuhapuskan kata. dan humf dan suara
Dan aku langsung menuju Engkau".

Dan katanya pula :

''Nyanyikan bagiku. Walau harapanku. Nyanyilcan Nusyur (48)
Runduklah untaku dan berhentilah
Sekarang timbul rasa bahagia dan surur
Telanlah ya bumi. air mataku. cukuplah
Minumlah hai jiwa. air mawar yang suci
Engkau kembali Hai hari-rayaku
Selamat datang. Marhaban.
Alangkah sejuknya engkau. hari angin sepoi"

Dan katallya Jagi. mengibaratkan Tuhan memanggil pulang:
"Marilah ke mario Marilah ke mario
Sebab engkau tak akan mendapat sahabat laksana Aleu
Manakah kecintaan sebagai Aleu. dalam ujud ini
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Dan katanya pula sebagai jawaban :
"Kita mendengar suara setiap waktu
Dari Utara, dari Selatan; Panggilan!
lnilan kami! Terbang menuju Falak
sebab dulu kiLa datang dari Falak
Dan beneman karib dengan Malak (49)
Sebab dari sana datang kita, bahkan kita ini lebih tinggi dari pada
Falak
Kita pulangj Kua pulang!
Lebih tinggi dari Malak. mengapa udak akan kita atasi?
Tempat kita ialah di Maha Kcbcsaran
Apalah aninya Alam Bumi, bagi Jauhar yang suci!
Kita pulang! Kita pulang!
Dan jib terjatuh lagi. tempat kita bukan di sini
Datanglah empasan ombak alastu (SO)
Hancurlah bahtera badan
Iwlah saat penemuan "

Kesatuan hamba dengan Tuhan, dipatrikan oleh rasa cinta yang mumi
kudus, menghadapi perjuangan hidup dengan hati besar, dan insyaf akan
"tempat asal mula jadi". Inilah inti tasauf Rumi.

Sekali Iagi kita katakan : Isyaq. Rindu-dendam. Cinta birahi. Keinginan
pulang ke asal. itulah inti sari tasauf Rumi. Kasih berpalun dengan Tuhan.

Hidup tak boleh menyerah kalah begitu saja, seruak segala jelatang gatal,
rambah segala onak dan duri, hadapi perjuangan hidup, dan bekerja terus, dan
berjuang terus. Manusia diberi kebebasan di Bumi, di kirim Ice mari buat
berjuang. buat benumpah keringat, mencari jalan pulang!

Setan! - Apakah yang engkau takutkan kepada syeitan? Bukankah syeitan
pemah disuruh bersujud di bawah telapak kaki nenek kita? Dan di mana
syeitan itu?

Marilah ke mario Marilah ke mari
Jangan kau habiskan umurmu dalam ragu-ragu
Tidak ada pasaran bagi hartamu. lain dari ini
Engkau adalah lembah yang kering, A1culah hujan
Engkau adalah kota yang telah runtuh. Akulah pembangun
Kalau tidak ada pengabdian Insan atas-Ku, tidaklah mcrcka akan
merasai bahagia.
Pengabdian adalah mutJak Matahari Kebahagiaan".

Marilah ke mari, Marilah ke mari
Jangan kau habiskan umurmu dalam ragu-ragu
Tidak ada pasaran bagi hartamu. lain dari ini
Engkau adalah lembah yang kering, Akulah hujan
Engkau adalah kota yang telah runtuh. Akulah pembangun
Kalau tidak ada pengabdian Insan atas-Ku, tidaklah mereka akan
merasai bahagia.
Pengabdian adalah mutIak Matahari Kebahagiaan".

Dan katanya pula sebagai jawaban :
"Kita mendengar suara setiap waktu
Dari Utara. dari Selatan; Panggilan!
Inilah kami! Terbang menuju Falak
sebab dulu kita datang dari Falak
Dan berteman karib dengan Malak (49)
Sebab dari sana datang kita. bahkan kita ini lebih tinggi dari pada
Fatak
Kitapulangl Kita pulang!
Lebih tinggi dari Malak, mengapa tidak akan kita atasi?
Tempat kita ialah di Maha Kebesaran
Apalah artinya Alam Bumi. bagi Jauhar yang sucH
Kita pulang! Kita pulang!
Dan jika terjatuh lagi. tempat kita bukan di sini
Datanglah empasan ombak alastu (50)
Hancurlah bahtera badan
Iwlah saat pertemuan "

Kesatuan hamba dengan Tuhan. dipatrikan oleh rasa cinta yang murni
kudus. menghadapi perjuangan hidup dengan hati besar. dan insyaf akan
"tempat asaI mula jadi". Inilah inti tasauf Rumi.

Sekali Iagi kita katakan : Isyaq. Rindu-dendam. Cinta birahi. Keinginan
puIang ke asaI. itulah inti sari tasauf Rumi. KaSih berpalun dengan Tuhan.

Hidup talc boleh menyerah kaIah begitu saja. seruak segala jelatang gatal.
rambah segala onak dan duri. hadapi perjuangan hidup. dan bekerja terus. dan
berjuang terus. Manusia diberi kebebasan di Bumi. di kirim ke mari buat
berjuang.buat bertumpah keringat. mencari jalan pulang!

Setan! • Apakah yang engkau takutkan kepada syeitan? Bukankah syeitan
pernah disuruh bersujud di bawah telapak kaki nenek kita? Dan di mana
syeitan itu?
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(.) Buah tangan Iqbal, Asrar-) Khuldr, duerjernahk an dalarn hdh." Indonc s ia okh Il.nrum
Rangkuti, menjadi rahasla·rah.". Pribadi , I'cncrhll Pustak a lvlarn Jakarta

•••

Inilah Tasauf Rurni. Inilah yang kcrnudiannya tclah mcnumbuhkan
penyair Islam yang besar di zaman irn: Maulana .\f(liJ£lmnwJ l qbal (* I

"Aku tak kenai lagi siapa diriku
Tubuhku' Tunjuki aku, apa dayaku
Bukan Bulan Sabit Ma'budku dan bukan Kayu Palang
Bukan aku kafir, dan bukan Yahudi tualang
Bukan d: Tirnur, bukan Barat tanah csalku
Tak ada kcluargaku., balk malaikar aaupun Jrn permaya
Gcligaku bukan dan bumi dan bukan batu kcrsang
Bukan dari Bcnua Cina, bukan dan Saksiu
Bukan dan Bulgaria tanah lahirku: Bukan
Bukan dan Bulgaria tanah lahirku: Bukan
Bukan dan lrak, bukan Khurasan
Bukan dan India dcngan sungamya yang luna
Bukan di SIIlI dan bukan di sana
Bukan di syurga, bukan til ncraka, Wathan a~lIku
Aku bukan orang usiran
Dari Syurga Adam atau Icmbah Yazdan
Bukan dan Adam aku mcngambil Nasabku - Tctapi
Dari satu ternpat. Alangkah jauh
Jalan yang sunyi scpi uada bcrtanda
Aku lepaskan Diriku dan Tubuhku dan Nyawaku
Dan aku tclah mcncmpuh Hidup Baru
Dalam nyawa kecintaanku".

Kadang-kadang bimbinglah dia. (Runu). Tidak lah dra tahu Iagl dan mana
asal dirinya, dan dari mana asal datangnya :

'Jika sycuan udak kau lihat. hhatlah drnrnu
Mcrasa malulah alas dosa dan akuilah di hadapan Tuhan mu
Mohonkan kcpada-Nya, agar dosanya uu diampuni dan udak tcrulang
lagi",

'Jika syeitan tidak kau Iihat, lihatlah dirimu
Merasa malulah atas dosa dan akuilah di hadapan Tuhan mu
Mohonkan kepada-Nya, agar dosanya itu diampuni dan tidak terulang
lagi".

Kadang-kadang bimbinglah dia, (Rumi). Tidaklah dia tahu lagi dari mana
asal dirinya, dan dari mana asal datangnya :

"Aku talc kenai lagi siapa diriku
.Tubuhku! Tunjuki aku, apa dayaku
Bukan Bulan Sabit Ma'budku dan bukan Kayu Palang
BUkan aku kafir, dan bukan Yahudi tualang
BUkan di Timur, bukan Barat tanah ~salku
Tak ada keluargakm, baik malaikat ataupun Jin permaya
Geligaku bukan dari bumi dan bukan batu kersang
Bukan dari Benua Cina, bokan dari Saksiti
Bukan dari Bulgaria tanah lahirku; Bukan
BUkan dari Bulgaria tanah lahirku; Bukan
BUkan dari Irak, bukan Khurasan
BUkan dari India dengan sungainya yang lima
Bukan di sini dan bukan di sana
Bukan di syurga, bukan di neraka, Wathan asalku
Aku bukan orang usiran
Dari Syurga Adam atau lembah Yazdan
Bukan dari Adam aku mengambil Nasabku - Tetapi
Dari satu tempat. Alangkah jauh
Jalan yang sunyi sepi tiada bertanda
Aku lepaskan Diriku dari Tubuhku dan Nyawaku
Dan aku telah menempuh Hidup Baru
Dalam nyawa kecintaanku".

Inilah Tasauf Rumi. Inilah yang kemudiannya telah menumbuhkan
penyair Islam yang besar di zaman ini: Maulana Mohammad Iqbal. (*)

***

(*) Buah tangan Iqbal, Asrar-i Khuldi, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Bahrum
Rangkuti. menjadi rahasia-rahasia Pribadi, Penerbit Pustaka Islam Iakarta.
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Dalarn Maisnawi beliau lukiskan :
Bilaku mall gugur ke bumi
t.jud mcnjclma rncnjadi rumput
Rurnput rncnjclrna mcnjadi hewan
r-.1a11 hcwan, lnsanku tirnbul
Apa kutakut kcpada maul')
Sctclah cukup genal' bilangan
Bcrccr.n nyawa dengan badanku
Tcrhampar tubuh batik kc burni

Jalaluddin Rumi scorang Shufi yang besar. yang memandang kesatuan
sq~ala dalarn ujud (Wahdatul WUJud) mengakui bahwa maul hanya pindahan
bcruuk Alam mcnuju Fanaa kc dalam Tuhan.

Pandangan tcrhadap hubungan di antara alam dcngan Allah. adalah inti
sari utama dari mazhab-mazhab tasauf. Dan Jalauddin Rumi tclah mcnjelaskan
pcndapatnya dan buah rcnungannya tcntang hubungan itu. Alam Fanaa lc.e
dalam Tuhan. dan ujud uu hanya satu. Tidak ada scrba-dua (dualisrnc), dan
scmua hanya serba Exa, (Monothcismc). Di antara Aku dcngan Engkau tiada
perbcdaannya lagi.

Alam itu mcnempuh tingkat kcmajuan (Evolusi). Sepintas lalu kita
mclihat tcori "Evolusi''Jalaluddin Rumiberde katan dcngan teori Darwin dan
ahli-ahli kebendaan yang lain. Cuma Jalaluddin mengakui adanya Tuhan,
atau semuanya di dalam Tuhan dan kaum Materialis udak mengakui adanya
Tuhan sarna sekali.

Alam mclalui tingkat-tingkat. Mulanya benda sernata yang terjadi daripada
zarrah (Atom). Kcmudian naik tingkatnya menjadi tumbuh-tumbuhan. Dari
tumbuh-lumbuhan naik menjadi Haiwan (jenis binatang), Dari binatang naik
rncnjadi insan.Dari tingkat insan naik menjadi malaikat. Dari rnalaikat itulah
kclaknya langsung fanaa ke dalarn Allah. Lantaran itu, beliau berpcndirian
bahwa mali itu bukanlah soal yang berat. Mati hanya sernata-mata perpindahan
dari suatu tingkat ke tingkat yang lain. Apabila Fanaa telah tercapai maka
kckallah (Baqaa) alam itu dalam Tuhan.

Kaum rnatcrialis yang bcsar-besar scumparna Karl Fuchte dan Sucnner
bcrpcndirian bahwa Maul itu tidak usah ditakuti. scbab Alam kebendaan itu
kekal adanya. Mcrcka udak mengakui adanya segal a yang gaib. Mali hanya
pcrpindahan keadaan bcnda dan satu bentuk kclain bentuk. Hari ini kita
rncrupakan scbagai tubuh msan. Bcsok lusa rneruadi ternbikar.

ALAM DAN TUHANALAM DAN TUHAN

Pandangan terhadap hubungan di antara alam dengan Allah, adalah inti-
sari utama dari mazhab-mazhab tasauf. Dan Jalauddin Rumi telah menjelaskan
pendapatnya dan buah renungannya ten tang hubungan itu. Alam Fanaa ke
dalam Tuhan, dan ujud itu hanya satu. Tidak ada serba-dua (dualisme), dan
semua hanya serba Esa, (Monotheism e). Di antara Aku dengan Engkau tiada
perbedaannya lagi.

Alam itu menempuh tingkat kemajuan (Evolusi). Sepintas lalu kita
melihat teori ''Evolusi''Jalaluddin Rumi berdekatan dengan teori Darwin dan
ahli-ahli kebendaan yang lain. Cuma Jalaluddin mengakui adanya Tuhan,
atau semuanya di dalam Tuhan dan kaum Materialis tidak mengakui adanya
Tuhan sarna sekali.

Alam melalui tingkat-tingkat. Mulanya benda semata yang terjadi daripada
zarrah (Atom). Kemudian naik tingkatnya menjadi tumbuh-tumbuhan. Dari
tumbuh-tumbuhan naik menjadi Haiwan (jenis binatang). Dari binatang naik
menjadi insan.Dari tingkat insan naik menjadi malaikat. Dari malaikat itulah
kelaknya langsung fanaa ke dalam Allah. Lantaran itu, beliau berpendirian
bahwa mati itu bukanlah soal yang berat. Mati hanya semata-mata perpindahan
dari suatu tingkat ke tingkat yang lain. Apabila Fanaa telah tercapai maka
kekallah (Baqaa) alam itu dalam Tuhan.

Kaum materialis yang besar-besar seumparna Karl Fuchte dan Suchner
berpendirian bahwa Maut itu tidak usah ditakuti. sebab Alam kebendaan itu
kekal adanya. Mereka tidak mengakui adanya segala yang gaib. Mati hanya
perpindahan keadaan benda dari satu bentuk kelain bentuk. Hari ini kita
merupakan sebagai lubuh insan. Besok lusa menjadi lembikar.

Jalaluddin Rumi seorang Shufi yang besar, yang memandang kesatuan
segala dalam ujud (Wahdalul Wujud) mengakui bahwa maut hanya pindahan
bentuk Alam menuju Fanaa ke dalam Tuhan.

Dalam Malsnawi beliau lukiskan :
"Bilaku mati gugur ke bumi
Ujud menjelma menjadi rum put
Rumpul menjelma menjadi hewan
Mali hcwan, Insanku timbul
Apa kutakul kepada maul?
Setelah cukup genap bilangan
Bercerai nyawa dengan badanku
Tcrhampar tubuh balik ke bumi
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Pandangan beliau tentang takdir dan ikhtiar sangatlah istimewa. Sangat
bcrbeda dengan pcndapat kcbanyakan ahli tasauf yang scnantiasa
mcnyerahkan scsuatu kepada nasib dan takdir. Oleh sebab itu kebanyakan
kaum shufi bermazhab jabariyah. Bagi Rurni, sekali-kali tidak boleh menyerah
dan tunduk saja kepada takdir uu. Kita hidup ialah buat berjuang terus
dan bekerja terus, insan dilcpaskan kc dunia ini dcngan penuh kemerdckaan.

TAKDIR DAN IKHTIAR

Kaum Shufi sefaharn scluruhnya, tcrmasuk Rumi, bahwasanya nyawa
insani ini datang dari alarn lain kc dunia ini dan tcrkurung dalam badan
jasmani di bumi, dia laksana pcnjara di sini. Scnantiasa nyawa yang terpcnjara
itu ingin hendak kembali kc tcmpat asalnya.
Apakah lagi dari alam tempat mula datangnya itu scnantiasa datang juga
panggilan mcnyuruh kcmbali pulang, "lrji'i". Mcnurut ayat : "Ya ayyatuhan
nafsul MUlh-maifl1uuu, IrJj'1 ila rabbiki radhiatan mardhiyyatan" "Wahai
jiwa yang telah berolch ketcnterarnan: kcmbalilah kepada Tuhanmu, dengan
pcnuh kcredhaan dan diridhai".

TENTANG HAL NYAWA

Dan katanya pula: 01 hadapan kua bcrsadarlah jcnjang buat naik. KILa
dahulunya sernata barang bcnda rncrnbeku. Setelah uu naik mcnjadi tumbuh
tumbuhan. Sctclah itu naik menjadi binatang. Bagaimana akan tcrscmbunyi
bagiku hal ini? sctclah itu cngkau pun rncnjelrna rnenjadi insan, dianugerahi
akal dan ilmu dan irnan, Pandanglah bagaimana subur kcnaikan yang cngkau
lalui tak dapat tidak. cngkau akan mcningkat, rnenjadi Malaikat, Lalu cngkau
tinggalkan bumi ini untuk kcmbali ke langit.

Dan cngkau harus tinggalkan pula alam rnalaikat itu, lalu menyclarn ke
dalam laut Hakikat Ujud. Agar supaya pcrcikan dari air pcmandianmu itu
mcnjadi scratus lautan".

Nyawa mclayang kc "Rahmat Allah"
Di bans rnalaikat penjaga Alam
Pcrjalananku kau terus menuju Oia
Semua binasa Kecuali Dia (51)
Saya pun Fanaa , laksana suara kccapi
Nyanyianku hi lang kc dalam Baqaa
"Inna lIaihi raji'un"
Scmua kua kcpada-Nya akan kcrnhah'.

Nyawa melayang ke "Rahmat Allah"
Di baris malaikat penjaga Alam
Perjalananku kau terus menuju Dia
Semua binasa Kecua/i Dia (51)
Saya pun Fanaa, laksana suara kecapi
Nyanyianku hi lang ke dalam Baqaa
"lnna I1aihi raji'un"
Semua kila kepada-Nya akan kembali".

Dan kalanya pula: Di hadapan kila bersadarlah jenjang buat naik. Kila
dahulunya semala barang benda membeku. Setelah itu naik menjadi tumbuh-
tumbuhan. Setelah itu naik menjadi binalang. Bagaimana akan tersembunyi
bagiku hal ini? setelah itu engkau pun menjelma menjadi insan, dianugerahi
akal dan ilmu dan iman. Pandanglah bagaimana subur kenaikan yang engkau
lalui lak dapat tidak, engkau akan meningkat, menjadi Malaikat. Lalu engkau
tinggalkan bumi ini untuk kembali ke langit.

Dan engkau harus tinggalkan pula alam malaikat itu, lalu menyelarn ke
dalam laut Hakikat Ujud. Agar supaya percikan dari air pemandianmu itu
menjadi seratus lautan".

TENTANG HAL NY AW A

Kaum Shufi sefaharn seluruhnya, termasuk Rumi, bahwasanya nyawa
insani ini datang dari alarn lain ke dunia ini dan terkurnng dalam badan
jasmani di bumi, dia laksana penjara di sini. Senantiasa nyawa yang terpenjara
itu ingin hendak kembali ke tempat asalnya.
Apakah lagi dari alarn tempat mula datangnya itu senantiasa datang juga
panggilan menyuruh kembali pulang, "Jrji'i". Menurut ayat : "fa ayyatuhan
na[su/ Muth-mainnatu, Jrji'i i/a rabbiki radhiatan mardhiyyatan" ''Wahai
jiwa yang telah beroleh ketenteraman; kembalilah kepada Tuhanmu, dengan
penuh keredhaan dan diridhai".

TAKDIR DAN IKHTIAR

Pandangan beliau tenlang takdir dan ikhtiar sangatlah istimewa. Sangat
berbeda dengan pendapat kebanyakan ahli tasauf yang senantiasa
menyerahkan sesuatu kepada nasib dan takdir. Oteh sebab itu kebanyakan
kaum shufi bermazhab jabariyah. Bagi Rumi, sekali-kali tidak boleh menyerah
dan tunduk saja kepada takdir itu. Kila hidup ialah buat berjuang terns
dan bekerja terns. insan dilepaskan ke 4unia ini dengan penuh kemerdekaan.
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Dia rncsti bcrusaha scndiri rncngist kcoahagJad[, hidupnva dan mcinbcri
nilainya.

Dalam satan satu karangannya dikisahkannya tcntang takdir dan ikhuar.
dalarnpcrcakapan diantarabinatang rimba dcngan Singa,

Binatang-bmatang itu bcrkata: "Adakah yang lcbih baik daripada
rncnycrah saja? Cobalah lihat, bcrapakah banyakny a makhluk yang lari dari
satu bcncana, WPI mcncrnui bcncana baru? Bcrapa banyaknya bmatang yang
lari daripada kcjaran scckor ular bexar. maka di tcmpat pcrscrnbunyiannya uu
dia pun ditunggu olch seeker ular yang lcbih bexar? Lihatlah Raja Firaun:
"Dibunuhnya bcribu-ribu anak, padahal anak yang sangat ditakuunya itu
dipeliharanya di dalam rumah scndiri. Pandangan mata k ita ini scbcnarnya
adalah buta. Lcbih baik kita fanaa kc dalam pandangan Kckasih (Tuhan).
Pandangan Tuhan adalah lcbih baik rncnjadi ganu dari pandangan kita.
Dalam pandangan-Nyalah tcrsimpan segala yang kita kchcndaki. Lihatlah
seorang anak kccil yang didukung ayahnya di alaS punaaknya. Kclak apabila
dia tclah bcsar dan bisa dilcpaskan, diapun turun dari pundak itu dan bcrjalan
dengan kedua kakinya, dcngan tcnaga scndiri. Scjak itulah dia ditimpa olch
kesusahan dan penderitaan sclama hidup. Dcmikian jugalah nyawa makhluk
ini, sebclum badannya diciptakan, sebclum dia bcrkaki bertangan. Nyawa
waktu itu masih bcrenang dcngan scnangnya dalarn alam yang suci terentang
bcntang, Dcmi setelah dia dititahkan turun kc dunia, terikatlah dia di dalam
satu pcnjara yang gclap, dibclcnggu olch kclobaan dan kcsusahan hati yang
tak berhcnti. Maka kita ini tidak lain adalah anak kecil yang erat mcnyusu.
Biarlah tinggal begitu, Bukankah telah tersebut: "Makhluk itu adalah kcluarga
asuhan Tuhan?" Maka Yang Kuasa menurunkan hujan dari langit, itu pulalah
yang kuasa membcri kita roti dan air".

Menjawab Singa : "Mernang perkataanrnu itu bcnar scbagian. Tetapi
tidaklah engkau ingat bahwa Tuhan yang mcnjadikan hamba-Nya itu
menyandarkan tangga di hadapan hidup kita? Guna apa tangga itu tcrsandar,
kalau bukan untuk kita naiki. Kita mcsu naiki sctangga dcmi sctangga.
Mcnycrah saja kcpada takdir adalah suatu kcbodohan. Bagimu dibcrikan dua
tangan. Apa perlunya cngkau rnungkiri kcgunaan kcdua tangan itu? Apabila
Tuhan tclah mcmbcrikan karnpak kepada hamba-Nya, si hamba sudan rncsti
tahu bahwasanya kampak itu ialah buat pcncbas kayu, walaupun Tuhan tak
mcngatakan gunanya. Bukankah tangan itu laksana karnpak?"

Fahamkanlah baik-baik isyarat yang dibcrikannya. Bcrusaha di dalam
hidup adalah karena mcnsyukuri ni'matnya. Jabariyah adalah laksana tidur di
tengah jalan, padahal pcrjalanan masih jauh. Tidur padahal pcnyamun banyak
di jalan. Bagaimana scckor burung dapat tcrbang, kalau kcdua sayapnya tak
bcrgcrak lagi? Kalau cngkau betul-betul hcndak hidup, hcndaklah tawakkal,

Dia mesti berusaha sendiri mengisi kebahagiaan hidupnya dan mcmbcri
nilainya.

Dalam salah satu karangannya dikisahkannya ten tang takdir dan ikhtiar,
dalampercakapan diantarabinatang rimba dengan Singa.

Binatang-binatang itu berkata: "Adakah yang lcbih baik daripada
menyerah saja? Cobalah lihat, bcrapakah banyaknya makhluk yang lari dari
satu bencana, tapi mencmui bencana baru? Berapa banyaknya binatang yang
lari daripada kejaran seekor ular besar, maka di tcmpal pcrscmbunyiannya itu
dia pun ditunggu olch seekor ular yang lebih besar? Lihatlah Raja Fir'aun:
"Dibunuhnya beribu-ribu anak, padahal anak yang sangat ditakutinya itu
dipeliharanya di dalam rumah sendiri. Pandangan mata kita ini sebenarnya
adalah buta. Lebih baik kita fanaa ke dalam pandangan Kekasih (Tuhan).
Pandangan Tuhan adalah lebih baiR menjadi ganti dari pandangan kita.
Dalam pandangan-Nyalah tersimpan segala yang kita kehendaki. Lihatlah
seorang anak kecil yang didukung ayahnya di atas punaaknya. Kelak apabila
dia telah besar dan bisa dilepaskan, diapun turun dari pundak itu dan berjalan
dengan kedua kakinya, dengan tenaga sendiri. Sejak itulah dia ditimpa oleh
kesusahan dan penderitaan selama hidup. Demikian jugalah nyawa makhluk
ini, sebelum badannya diciptakan, sebelum dia berkaki bertangan. Nyawa
waktu itu masih berenang dengan senangnya dalam alam yang suci terentang
bentang. Demi setelah dia dititahkan turun ke dunia, terikatlah dia di dalam
satu penjara yang gelap, dibelenggu oleh kelobaan dan kesusahan hati yang
tak berhenti. Maka kita ini tidak lain adalah anak kecil yang erat menyusu.
Biarlah tinggal begitu. Bukankah telah tersebut: "Makhluk itu adalah keluarga
asuhan Tuhan?" Maka Yang Kuasa menurunkan hujan dari langit, itu pulalah
yang kuasa memberi kita roti dan air".

Menjawab Singa : "Memang perkataanmu itu benar sebagian. Tetapi
tidaklah engkau ingat bahwa Tuhan yang menjadikan hamba-Nya itu
menyandarkan tangga di hadapan hidup kita? Guna apa tangga itu tersandar,
kalau bukan untuk kita naiki. Kita mesti naiki setangga demi setangga.
Menyerah saja kepada takdir adalah suatu kebodohan. Bagimu diberikan dua
tangan. Apa perlunya engkau mungkiri kegunaan kedua tangan itu? Apabila
Tuhan telah memberikan kampak kepada hamba-Nya, si hamba sudaJl mesti
tahu bahwasanya kampak itu ialah buat penebas kayu, walaupun Tuhan tak
mengatakan gunanya. Bukankah tangan itu laksana kampak?"

Fahamkanlah baik-baik isyarat yang diberikannya. Berusaha di dalam
hidup adalah karena mensyukuri ni'matnya. Jabariyah adalah laksana tidur di
tengah jalan, padahal perjalanan masih jauh. Tidur padahal penyamun banyak
di jalan. Bagaimana seekor burung dapat terbang, kalau kedua sayapnya tak
bergerak lagi? Kalau engkau betul-betul hendak hidup, hendaklah tawakkal,
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Bagaimana lautan akan tcrtawa gcrnbira.
kalau hujan tidak mernbawa tangis?
Bagairnana scorang anak akan rncndapat susu ibu,
kalau tak dengan mcnangis?"
Untuk mcnyempumakan rnartabat diri ternpuhlah jalan thariqat (jalan

Allah). pasti bcrtemu yang baik dan yang jahat, yang susah dan yang sulit.
Yang memuaskan hati yang mengecewakan, Semuanya ditempuhnya

dcngan gagah berani. Dcngan menderita kepedihan. Insan mencapai apa yang
ditujunya, Kalal! beliau dalam Matsnawi:

"Yang sulit sukar uu pun mcnimhulkan cinta dalarn hatiku. Rohku aku
jadikan taruhan di bawah tclapak leakI kccintaanku. Saya pun rnencintai
tangga tcrnpatku naik dan pcndcritaan yang kutcmui dalam perjalanan,
karena Ridha kcpada-Nya. Air rnata yang dicucurkan olch rnataku adalah
laksana pccahan ratna, yang disangka olch Insan kcbanyakan hanya somata
air. Saya ini asyik, saya ini rindu, baik kcpada kcgagahannya atau kcpada
lcmah-Icrnbut-Nya. Bagiku kcduanya uada dual aku bcrsurnpah, bilarnana
aku tclah terlepas dari pagaran onak dan duri, aku akan langsung masuk
tamannya, dan sarnpai di sana aku akan bcmyanyi laksana Bulbul (burung

hcndaklah bcramal. Scrahkanlah bcnih. hundarkanlah air. dan serahkanlah
hasilnva kcpada Maha Pcncipta"

Olch scbab itu, hidup adalah rantai sambung bcrsarnbung dari perjuangan.
Dalam Matsnawi disusunnya satu filsafat ccritera scorang saudagar dcngan
burung kakatuanya. Kala beliau:

"Orang nyaris tenggelam dalam pusaran air. berusaha hendak rnelepaskan
diri dari bahaya itu, tangannya diulurkannya mencari ternpat bcrpegang. Dan
Kckasih (Tuhan) tcrsenyurn rnelihat hambanya tengah berusaha melepaskan
diri itu. Berjuang melepaskan diri dari suatu bahaya. baik hasil usaha itu atau
tidak, lchih baik daripada hanya tidur. Malaikat scndiri pun tidaklah pemah
kosong dari arnal. Bahkan Tuhan Yang Rahman scndiri pun rnengatakan
tentang dirinya: "Setiap hari. Dia mcnghadapi soal soal". (Kulla yaumin hua
fi syaan).

Pcndcritaan, kcsusahan, kcscngsaraan. kcgagalan dan kekcccwaan, sekali
kali tak balch merintang rnanusia dalam bcrusaha.

Dcmikian Rumi.
Apakah yang ditakutkan mcnghadapi kcpcdihan dan penderitaan?

Bukankah kcpedihan dan pcndcritaan wasilah (jalan) buat mencapai lazzat
(kcpuasan batin)? Bahkan di dalarn kcpcdihan itulah tersirnpannya kepuasan.
Dan keduanya, pcdih dan puas. dicintai di sisi Allah:

hendaklah beramal. Serahkanlah benih, bundarkanlah air. dan serahkanlah
ha~ilnya kepada Maha Pencipta".

Oleh sebab itu, hidup adalah rantai sambung bersambung dari perjuangan.
Dalam Matsnawi disusunnya satu filsafat ceritera seorang saudagar dengan
burung kakatuanya. Kata beliau:

"Orang nyaris tenggelam dalam pusaran air, berusaha hendak melepaskan
diri dari bahaya itu, tangannya diulurkannya mencari tempat berpegang. Dan
Kekasih (Tuhan) tersenyum melihat hambanya tengah berusaha melepaskan
diri itu. Berjuang melepaskan diri dari suatu bahaya, baik hasH usaha itu atau
tidak, lebih baik daripada hanya tidur. Malaikat sendiri pun tidaklah pemah
kosong dari amal. Bahkan Tuhan Yang Rahman sendiri pun mengatalcan
ten tang dirinya: "Setiap hari. Dia menghadapi soal soar'. (Kulla yaumin hua
fi syaan).

Penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, kegagalan dan kekecewaan, sekali-
kali talc boleh merintang manusia dalam berusaha.

Demikian Rumi.
Apakah yang ditalcutkan menghadapi kepedihan dan penderitaan?

Bukankah kepedihan dan penderitaan wasilah (jalan) buat mencapai lazzat
(kepuasan batin)? Bahkan di dalam kepedihan itulah tersimpannya kepuasan.
Dan keduanya, pedih dan puas, dicintai di sisi Allah:

Bagaimana lautan akan tertawa gembira.
kalau hujan tidak membawa tangis?
Bagaimana seorang anak akan mendapat susu ibu,
kalau tak dengan menangis?"

Untuk menyempumakan martabat diri tempuhlah jalan thariqat (jalan
Allah), pasti bertemu yang baik dan yang jahat, yang susah dan yang sulit.

Yang memuaskan hati yang mengecewakan, Semuanya ditempuhnya
dengan gagah berani. Dengan menderita kepedihan, Insan mencapai apa yang
ditujunya. Kalau beliau dalam Matsnawi:

"Yang sulit sukar itu pun menimbulkan cinta dalam hatiku. Rohku aku
jadikan taruhan di bawah telapak kaki kecintaanku. Saya pun mencintai
tangga tempatku naik dan penderitaan yang kutemui dalam perjalanan,
karena Ridha kepada-Nya. Air mata yang dicucurkan oleh rnataku adalah
laksana pecahan ratna, yang disangka oleh Insan kebanyakan hanya semata
air. Saya ini asyik, saya ini rindu, baik kepada kegagahannya atau kepada
lemah-Iembut-Nya. Bagiku keduanya tiada dual aku bersumpah, bilamana
aku telah terlepas dari pagaran onak dan duri, aku akan langsung masuk
tamannya, dan sampai di sana aku akan bemyanyi laksana Bulbul (burung
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Beberapa di antara syaimya yang terindah, kita salinkan untuk mchhat
bagairnana tinggi lukisan keindahan 110.
"Amat sucilah Tuhanku. Alangkah bahagiaku bertemu dengan
kecintaanku: Semalam.
Dengan tiba-tiba aku berjumpa; Semalam
Aku bersujud sekeuka melihat wajahnya cantik
Aku memuja, a1angkah indahnya perbuatanku; Semalam.
Dahan kehidupanku telah tumbuh ranting
Karena aku telah berjumpa Dia
Aku gembira dan aku senang

Mcmang ungg: tingkat Clnll.l yang tclah dicapai oleh ahlt-ahli Tasauf
Persia rtu. Apabila Kerajaan Islam telah J3lUh, dan Baghdad dikalahkan olch
bangsa Mongol dan Tartar. memenntahlah anak-anak keturunannya di tanah
Persia dan Utara tanah Arab. Tctapi kekuatan cahaya Islam telah memancar
dan membersihkan daki syirk dari hati keturunan bangsa yang kejam itu,
Raja-raja Tartar kahimya telah memeluk agama Islam. Di zaman itu tirnbul
scorang shufi yang besar. Itulah Haziz AI-Syirazi. Syair-syair tasaufnya
sangat terkenal dalam kesanggupan dan keistimewaan menggambarkan cinta
kepada Tuhan dan kemdahan Tuhan.

VII
ttAFIZ SYIRAZI

kcnaru Saya hcran rnclihat burung Kenan mcngangakan rnulutnya. rnakan
drn dan bunganya pun. Kenan apakah IIU') Dia adalah Naga-Api, yang
menggelorakan cinta menghadapi yang sukar"

Di antara si 'Abid (Harnba) dan yang Ma'bud (yang dipcrhamba) haruslah
tctap bcrhubungan. Tidak pcmah terputus.

"SI hamba mcmcuk mcnghimbaunya 100 kalt, Tuhan menyautnya IOU
kalt pula. SI hamba rncnycru rl.l Tuhanku, sckalt. Tuhan menyahut: "Ya
hambaku", lujuh puluh kali. Scuap kejapan mala dia rni'raj rncnuju hadrat
Tuhannya, dan di kepalanya tcrsunting ((X) mahkota, hanya rupanya yang
nampak di burnt. Adapun nyawanya melayang kc luar ruang dan kc luar
waktu .......

lnilah sctcngah pcrcintaan dan Tasaut Rumi, Pecahan-pccahan ratna
Rumi milah kcmudiannya yang menimbulkan Syirazi dan Jami. Dan paling
akhir ini, Jalaluddin Rumi-Iah yang membcrikan banyak I1ham hagi
menimbulkan pribadi pcnyair shufi Filosof Mohammad Iqbal.

kenari). Saya heran melihat burung Kenari mengangakan mulublya, makan
diri dan bunganya pun. Kenari apakah itu? Dia adalah Naga-Api, yang
menggelorakan cinta menghadapi yang sukar".

Di antara si 'Abid (Hamba) dan yang Ma'bud (yang diperhamba) haruslah
tetap berhubungan. Tidak pemah terputus.

"Si hamba memetik menghimbaunya 100 kali, Tuhan menyautnya 100
kali pula. Si hamba menyeru fa Tuhanku, sekali. Tuhan menyahut: "Ya
hambaku", tujuh puluh kali. Setiap kejapan mata dia mi'raj menuju hadrat
Tuhannya, dan di kepalanya tersunting 100 mahkota, hanya rupanya yang
nampak di bumi. Adapun nyawanya melayang ke luar ruang dan ke luar
waktu ..... "

Inilah setengah percintaan dari Tasauf Rumi. Pecahan-pecahan rabla
Rumi inilah kemudiannya yang menimbulkan Syirazi dan Jami. Dan paling
akhir ini, Jalaluddin Rumi-Iah yang memberikan banyak Ilham bagi
menimbulkan pribadi penyair shufi Filosof Mohammad Iqbal.

VII
HAFIZ SYIRAZI

Memang tinggi tingkat cinta yang telah dicapai oleh ahli-ahli Tasauf
Persia itu. Apabila Kerajaan Islam telah jatuh, dan Baghdad dikalahkan oleh
bangsa Mongol dan Tartar, memerintahlah anak-anak keturunannya di tanah
Persia dan Utara tanah Arab. Tetapi kekuatan cahaya Islam telah memancar
dan membersihkan daki syirk dari hati keturunan bangsa yang kejam itu.
Raja-raja Tartar kahirnya telah memeluk agama Islam. Di zaman itu timbul
seorang shufi yang besar. Itulah Haziz Al-Syirazi. Syair-syair tasaufnya
sangat terkenal daIam kesanggupan dan keistimewaan menggambarkan cinta
kepada Tuhan dan keindahan Tuhan.

Beberapa di antara syaimya yang terindah, kita salinkan untuk melihat
bagaimana tinggi lukisan keindahan itu.
"Amat sucilah Tuhanku. Alangkah bahagiaku bertemu dengan
kecintaanku; Semalam.
Dengan tiba-tiba aku berjumpa; Semalam
Aku bersujud seketika melihat wajahnya cantik
Aku memuja, alangkah indahnya perbuatanku; Semalam.
Dahan kehidupanku telah tumbuh ranting
Karena aku telah berjumpa Dia
Aku gembira dan aku senang
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Yusuf, yang telah hilang dari tanah-arenya. jangan bcrduka!
Kau pasti Jcembali ke-burni Kanaan. Janganlah bcrduka.
Tempatrnu bersedia kini, kelak berganti rnenjadi ternan
Janganlah berduka.
Kau lean lihat Jcembang-kcmbang tersenyurn mcnyarnbutmu pulang,
jangan berduka.
Rambutrnu yang kUSUllean bernias puspa
Hati yang scdih akan riang gcmbira; Janganlah bcrduka.
Kalau Alam cakrawala berputar di luar kesukaanmu
Namun Jceadaan tidaklah tetap begitu saja, janganlah bcrduka.
Ayuhai burung Kenan, musim kembang 'lah datang
Bemyanyilah lagi, dari dahan hinggap di dahan; Janganlah
berdulea.

Hafiz scbenamya takut akan mencurahJcan perasaan hatinya, pcrasaan
asyiknya lcarena scmalam telah berjumpa dengan kekasih (Tuhan) yang
sckian lama dicarinya di dalam hidupnya. Menyatakan ini adalah suatu
bahaya besar bagi dirinya. Kepalanya bisa bercerai dari badannya. dan
mungkin dia disalibkan sebagai Al-Hallaj, atau dikurung dalam pcnjara
scperti Suhrawardi sampai mati. Tctapi padulah sudah hatinya, hal itu
dilcisahkannya juga. walaupun darahnya akan turnpah ke bumi. Tak mcngapa!
Karena darah tertumpah hati pun adalah alarnat dari murm-sucinya erma uu.
Bahkan buJcanlah salib dan kurungan yang duakuu olch Hafiz, tapr dia takut
Jcalau-Jcalau perjumpaan semalam itu hi lang dari dalam haunya.

Lantaran berjumpa dia; Scmalam
Biar terserak darahku di bumi
Ana'l Haqq, laksana a1-Hallaj
scbab aku berjurnpa dcngan dia; Scmalam.
Di tanganku Lelah kupegang sural pembalasan Lailatul Qadar.
Karcna aku berjumpa dalam kcsadaran dengan dia; Scmalam.
Padulah hatiku merindukan jalan, menyimbahkan kclambu yang
mcmisahJcan daku dengan dia.
Walaupun kepalaku akan tercerai dari badanku; Scm ..lam
EngJcaulah yang ernpunya ni'rnat
Saya mustahak menerima zakat itu
Berikan kiranya kepadaku
Karena aku telah beruntung berjumpa dia; Semalam
Aku wai cern as. kalau-kalau hilang di pusaran angin
Bekas berontak Hafiz, bertemu dengan kekasihnya; Scmalam.

Lantaran berjumpa dia; Semalam
Biar terserak darahku di bumi
Ana'l Haqq, laksana al-Hallaj
sebab aku berjumpa dengan dia; Semalam.
Di tanganlcu telah kupegang surat pembalasan Lailatul Qadar.
Karena aku berjumpa dalam kesadaran dengan dia; Semalam.
Padulah hatiku merindukan jalan, menyimbahkan kelambu yang
memisahkan daku dengan dia.
Walaupun kepalaku akan tercerai dari badanku; Sem&1am
Engkaulah yang empunya ni'mat
Saya mustahak menerima zakat itu
Berikan kiranya kepadaku
Karena aku telah beruntung berjumpa dia; Semalam
Aku wai cemas, kalau-kalau hilang di pusaran angin
Bekas berontak Hafiz, bertemu dengan kekasihnya; Seplalam.

Hafiz sebenarnya takut akan mencurahkan perasaan hatinya, perasaan
asyiknya karena semalam telah berjumpa dengan kekasih (Tuhan) yang
sekian lama dicarinya di dalam hidupnya. Menyatakan ini adalah suatu
bahaya besar bagi dirinya. Kepalanya bisa bercerai dari badannya, dan
mungkin dia disalibkan sebagai Al-Hallaj, atau dikurung dalam penjara
seperti Suhrawardi sampai mati. Tetapi padplah sudah hatinya, hal itu
dikisahkannya juga, walaupun darahnya akan tumpah ke bumi. Tak mengapa!
Karena darah tertumpah hati pun adalah alamat dari mumi-sucinya cinta itu.
Bahkan bukanlah salib dan kurungan yang ditakuti oleh Hafiz, tapi dia takut
kalau-kalau perjumpaan serna/am itu hilang dari dalam hatinya.

Yusuf, yang telah hilang dari tanah-menya, jangan berduka!
Kau pasti kembali ke-bumi Kanaan. Janganlah berduka.
Tempatrnu bersedia kini, kelak berganti menjadi ternan
Janganlah berduka.
Kau kan lihat kembang-kembang tersenyum menyambutmu pulang,
jangan berduka.
Rambutmu yang kusut kan berhias puspa
Hati yangsedih akan riang gembira; Janzanlah berduka.
Kalau Alam cakrawala berputar di luar kesukaanmu
Namun keadaan tidaklah tetap begitu saja, janganlah berduka.
Ayuhai burung Kenari, musim kembang 'lah datang
Bemyanyilah lagi, dari dahan hinggap di dahan; Janganlah
berduka.
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"Marilah ke mari'
Cita-cita yang pendck, goyah sendinya
Tuangkan sctcguk khamar dalarn pialamu
marl rnmurn, mmum.
Scndi uxai hanyalah di atas angin".
Tiba-tiba diapun sadar, lalu dikutiknya dunia yang merayunya itu :
'Jangan kau harap duma ini mencguh janji
Jangan kau taburkan cinta kcpada si tua bangka ini
Tidaklah kau tahu, dia tclah bcrjanda scribu janda'.
SCIL'iah uu dia langsung tcrsandar :
"Eh, apa yang tclah pcmah kukatakan kcpadamu tadi?
Malaikat yang garb telah bcrbisik kepadaku semalam
Scdang aku dalam mahuk tak sadar diri.
Hal hurung Rajawali yang rngm terbang unggi
Tctapt drrinya tcrikat dl ukar scrnbahyang
Dan badannya terkurung dalam Zawiyah tcmpat berzikir

Kau udaklah kenai rahasia dari kcgaiban: Jangan putus asa.
Bcrapakah banyaknya lagi rahasia tcrsernbunyi di balik ujud; jangan
bcrduka.
Mcnuju Ka'bah. tcrbcntang padang bclaruara
Tctapi di ~J1Ja bcrtabur ranting. uruuk bahagia: Janganlah
Bcrduka
Tuhanlah yang tahu, bctapa penderitaan kita lantaran mencinLai Dia
Pcndcruaan dan kcrinduan. lama terpisah dari Dia
Jangan hcrduka.
Ayuhai hatiku, Jika besar gelombang menderu dalam lautan. Akan
datanglah pcrahu Nabi Nuh, menjempul engkau.
Janganlah bcrduka.
Tcmpat ini mcmang rncnakutkan. dan tanah daratan masih jauh.
Tctap itu talc akan lama, scbcntar a1am pun cerah
Jangan bcrduka.
Hafiz! Mcskipun kau ini rniskin, dan malammu gelap-gulita sernata
Sclarna cngkau rnasih rnenyeru narna-Nya. dan Quran
di tanganrnu
Janganlah hcrduka.

DI dalarn satu syair Shufiyahnya yang unggi dilukiskannya perjuangan
haunya di antara kchidupan sebagai manusia, seruan dan panggilan dunia,
-cna-scruan dan panggilan Tuhan. Mulanya dia berkata :

Kau tidaklah kenaI rahasia dari kegaiban; Jangan putus asa.
Berapakah banyaknya lagi rahasia tersembunyi di balik ujud; jangan
berduka. '
Menuju Ka'bah, terbentang padang belantara
Tetapi di sana bertabur ranling, unluk bahagia; Janganlah
Berduka.
Tuhanlah yang tahu. betapa penderitaan kita lantaran mencintai Oia
Penderitaan dan kerinduan, lama terpisah dari Oia
Jangan berduka.
Ayuhai hatiku. Jika besar gelombang menderu dalam lautan. Akan
datanglah perahu Nabi Nuh, menjempul engkau.
Janganlah berduka.
Tempal ini memang menakutkan. dan tanah daratan masih jauh.
Tetap ilu tak akan lama, sebentar alam pun cerah
Jangan berduka.
Hafiz! Meskipun kau ini miskin. dan malammu gelap-gulita semata
Selama engkau masih menyeru nama-Nya, dan Quran
di tanganmu
Janganlah berduka.

Oi dalam satu syair Shufiyahnya yang tinggi dilukiskannya perjuangan
hatinya di antara kehidupan sebagai manusia. seruan dan panggilan dunia •
.,erta-seruan dan panggilan Tuhan. Mulanya dia berkata :

"Marilah ke mari!
Cita-cita yang pendek, goyah sendinya
Tuangkan seteguk khamar dalam pialamu
mari minum. minum.
Sendi usai hanyalah di atas angin".
Tiba-tiba diapun sadar. lalu dikutiknya dunia yang merayunya itu :
"Jangan kau harap dunia ini meneguh janji
Jangan kau taburkan cinta kepada si lua bangka ini
Tidaklah kau tahu. dia telah berjanda seribu janda".
Setelah itu dia langsung tersandar :
"Eh, apa yang telah pemah kukatakan kepadamu tadi?
Malaikat yang gaib' telah berbisik kepadaku semalam
Sedang aku dalam mabuk tak sadar diri.
Hai burung Rajawali yang ingin terbang tinggi
Tetapi dirinya terikal di tikar sembahyang
Dan badannya lerkurung dalam Zawiyah tempat berzikir
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Nuruddin Abdurrahman AI-Jami bin Nizamuddin. Dilahrrkan pa.la 2,
han bulan Sya'ban tahun 817 H. (1414 M.). Namanya ......ngat tcrkcn.rl lli
dalam silsilah rantai Thariqat Naksyabandiyah. Scbab dra bcrguru kc'p.td:t
Sydh Sa'duddin Kasyghari, seorang pemuka dari Thariqat llU. Bcliau hidup
di zaman Sultan Muhammad Al-Fauh, penakJuk Konstanunopcl.

VIII
ABDURRAHMAN AL-JAI\U

"Belumkah kau dcngar terornpct serunai sanuk.rk.ila ulah
berbunyi mcmanggilmu dan halaman 'Araxy?
Apa jua lagi yang rnenycbabkan bctah duduk bcrl.una-Luna til ,"11)
Terbang kcsana, tcrbang!"
Itulah sctcngah dan butir-buur muuara Hikm.u ,brl '1 ;I\;IIJI
Hafiz.
"Jangan lah kau mengharapkan apa -apa dan pad.rk IJ
aku ini adalah orang mabuk
Aku telah meminum arak uu dari asal pialanya
Sejak han "Alastu".
Sejak aku berundhuk dan tclaga asyik
Aku takbirkan ernpat kali (52) alas scgal a yanj; ada 1111

Hidangi aku dcngan gelas putih uu, supaya aku 1':r;ill~LtIl)
kepadamu
Rahasia kctcntuan yang rncnychabkan daku lill~llIll~ lbll mabuk
Di sini gunung Icbih ringan dan nyarnuk
Janganlah putus asa dari rahrnat, wahai pcnycmb.ih arak
Biarlah rnulutmu menebus nyawarnu
Kebunku tiada mcnumbuhkan Alam dalam taman p;illd;IIl~:tn
yang lebih indah daripada dun di tcngah bunga
Tidaldah tcnteram hidup di bawah gubah hijau I q I 1111,

lain daripada sekunturn harjas yang tcrkulai disapu angru

penderitaan.
Hafiz rindu dendam kepada Engkau. melcbihi rindu Raja Sulaiman
Walaopun tangannya tak rnendapat apa-apa kecuah h.uiva angill
ltulah beberapa butir pula dan inti Tasauf Hafiz

Bukan di-smi tcrnparmu. Bukan'
Terbanglah unggi!
Dengarlah kataku :

Bukan di-sini tempatmu. Bukan!
Terbanglah tinggi!
Dengarlah kataku :

"Belumkah kau dengar terompet serunai sangkakala Lelah
berbunyi memanggilmu dari halaman 'Arasy?
Apa jua lagi yang menyebabkan betah duduk berlama-Iama di sini?
Terbang kesana, terbang!"
Itulah setengah dari butir-butir mutiara HikmaL dari Tasauf
Hafiz.
"Janganlah kau mengharapkan apa-apa dari padaku
aku ini adalah orang mabuk
Aku telah meminum arak itu dari asal piaIanya
Sejak hari "Alastu".
Sejak aku berundhuk dari telaga asyik
Aku takbirkan empat kali (52) atas segala yang ada ini
Hidangi aku dengan gelas putih itu, supaya aku tcrangkan?
kepadamu
Rahasia ketentuan yang menyebabkan daku linglung dan mabuk.
Di sini gunung lebih ringan dari nyamuk
Janganlah putus asa dari rahmat, wahai penyembah arak
Biarlah mulutmu menebus nyawamu
Kebunku tiada menumbuhkan Alam dalam taman pandangan
yang lebih indah daripada duri di tengah bunga
Tidaklah tenteram hidup di bawah gubah hijau (53) ini,
lain daripada sekuntum harjas yang terkulai disapu angin
penderitaan.
Hafiz rindu dendam kepada Engkau, melebihi rindu Raja Sulaiman
Wahmpun tangannya tak mendapat apa-apa kecuali hanya angin"
ltulah beberapa butir pula dari inti Tasauf Hafiz.

VIII
ABDURRAHMAN AL·JAMI

Nuruddin Abdurrahman AI-Jami bin Nizamuddin. Dilahirkan pada 23
hari bulan Sya'ban tahun 817 H. (1414 M.). Namanya sangaL tcrkcnal di
dalam silsilah rantai Thariqat Naksyabandiyah. Sebab dia berguru kepada
Syekh Sa'duddin Kasyghari. seorang pemuka dari Thariqat iLu. Beliau hidup
di zaman Sultan Muhammad AI-Fatih, penakluk KonstantinopcI.
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"Ya Rabbi, Ya Tuhanku".
Jauhkanlah karni dari menghabis-habiskan waktu pada perkara-perkara
kecil yang tidak ada gunanya, Tunjukkanlah kepada karni segala perkara
rnenurut hakikat yang sebenarnya. Angkatkanlah dari atas mata kami
sclubung dinding tiada sadar. Perlihatkanlah kepada karni hakikat itu,
dcngan tiada scmbunyi-scmbunyi lagi. Jangan diperlihatkan kepada kami
barang yang tidak ada dcngan rupa yang ada. Dan janganlah engkau
Ictakkan sclubung tidak ada atas keindahan yang ada. Jadikanlah kiranya
bayang-bayang ini mcnjadi kaca untuk menihk mazhar (54). keindahan
Mu. Jangan rncnjadi scbab pcrdindingan dan kejauhan. Dan jadikanlah
scgala rupa dan bcntuk yang ada yang indah menarik hati itu, menjadi

Scbagian dari butir Hikmatnya, berupa "rnunajad".

Baginda ingin benar hendale berjumpa dengan tuan Syekh yang besar dan
masyhur itu, sehingga baginda sediakan 5.000 Kit'at emas sebagai hadiah dan
beberapa salin paJcaian. Lalu baginda utus utusan mendatangi Syekh itu ke
Darnaskus. Tetapi setelah kabar itu terdengar kepada beliau, beliau pergi
berscmbunyi ke negeri Halab (Aleppo). Ketika beliau di tahan orang, beliau
tak mau, scbab katanya akan pegi menziarahi ibunya yang sedang sakit,
Beliau meninggal di Huraat tahun 898 H. (1493 M.)

Seorang shufi besar, seorang taqwa dan saleh dan penyair, dan pujangga
pengarang Roman. Seorang yang saleh tetapi tidale menjauhkan diri dari
rnasyarakat. Pcmuda-pemuda sangat tertarik mendengar butir hikmatnya di
daJam majlis, scbab tidak memberati orang. Namanya sangat populer dalarn
kaJangan khawas dan awam. Orang-orang tinggi tertarilc dengan hikmat
kctinggian ilmunya dan orang biasa tertarik dengan kesanggupannya
memberikan penerangan agama dengan populer. Sultan-sultan yang besar
ingin mencium tangannya. Di antaranya Sultan YaJcub dan Jihan Syah, Sultan
Muhammad Al-Fatih dan Bayazid II di Turki,

Memang Al-Jarni seorang Ularna Besar. Karangannya pun banyaJc dalarn
berbagai cabang I1mu Islam. Sejak dari Tafsir hadits, Bahasa (Nahwu-SaraO
dan Tasauf. Hikrnat yang tinggi ditulisnya berupa ceritera Roman. Di antara
bukunya ialah "Nafahatul Ins" dan "Syawahidun Nubuwwat" Ada pula Syarah
dari karangan Ibnu Araby. Buku beliau yang bemama "Rantai Emas" penuh
berisi Tasauf dan Filsafat. Roman beliau yang terkenal berupa Prosa, ialah
"Salaman dan Absal". yang masyhur pula ialah Kisah "Yusuf dan Zalekha".
Dalarn kisah "Salaman dan Absal" itu beliau lukiskan faharn Tasauf dan
Filsafat yang mcndalam sekali tentang Alam. Asal usul kejadian.
Pcmerintahan, Agama dan sebagainya.

Baginda ingin benar hendak berjumpa dengan tuan Syekh yang besar dan
masyhur itu, sehingga baginda sediakan 5.000 Kit'at emas sebagai hadiah dan
beberapa salin paleaian. Lalu baginda utus utusan mendatangi Syekh itu ke
Damaskus. Tetapi setelah lcabar itu terdengar kepada beliau, beliau pergi
bersembunyi ke negeri Halab (Aleppo). Ketika beliau di tahan orang, beliau
talc mau, sebab katanya alean pegi menziarahi ibunya yang sedang sakit.
Beliau meninggal di Huraat tahun 898 H. (1493 M.)

Seorang shufi besar, seorang taqwa dan saleh dan penyair, dan pujangga
pengarang Roman. Seorang yang saleh tetapi tidak menjauhkan diri dari
masyarakat. Pemuda-pemuda sangat tertarik mendengar butir hikmatnya di
dalam majlis, sebab tidak memberati orang. Namanya sangat populer dalam
kalangan khawas dan awam. Orang-orang tinggi tertarik dengan hikmat
ketinggian ilmunya dan orang biasa tertarik dengan kesanggupannya
memberikan penerangan agama dengan populer. Sultan-sultan yang besar
ingin mencium tangannya. Di antaranya Sultan Yakub dan Jihan Syah, Sultan
Muhammad AI-Fatih dan Bayazid II di Turki.

Memang AI-Jami seorang Ulama Besar. Karangannya pun banyak dalam
berbagai cabang IImu Islam. Sejak dari Tafsir hadits, Bahasa (Nahwu-Sarat)
dan Tasauf. Hikmat yang tinggi ditulisnya berupa ceritera Roman. Di antara
bukunya ialah "Nafahatul Ins" dan "Syawahidun Nubuwwat" Ada pula Syarah
dari karangan Ibnu Araby. Buku beliau yang bernama "Rantai Emas" penuh
berisi Tasauf dan Filsafat. Roman beliau yang terkenal berupa Prosa, ialah
"Salaman dan Absal". yang masyhur pula ialah Kisah "Yusuf dan Zalekha".
Dalam kisah "Salaman dan Absal" itu beliau lukislcan faham Tasauf dan
Filsafat yang mendalam sekali tentang Alam. Asal usul kejadian.
Pemerintahan, Agama dan sebagainya.

Sebagian dari butir Hikmatnya, berupa "munajad".

"Ya Rabbi, Ya Tuhanku".
Jauhkanlah kami dari menghabis-habiskan waktu pada perkara-perkara
kecil yang tidale ada gunanya, Tunjuklcanlah kepada kami segala perkara
menurut haleikat yang sebenarnya. Angkatkanlah dari atas mata kami
selubung dinding tiada sadar. Perlihatkanlah kepada kami hakikat itu,
dengan tiada sembunyi-sembunyi lagi. Jangan diperlihatkan kepada kami
barang yang tidale ada dengan rupa yang ada. Dan janganlah engkau
letalckan selubung tidak ada alas keindahan yang ada. Jadikanlah kiranya
bayang-bayang ini menjadi kaca untuk menilik mazhar (54), keindahan-
Mu. Jangan menjadi sebab perdindingan dan kejauhan. Dan jadikanlah
scgala rupa dan bcntuk yang ada yang indah menarik hati itll, menjadi
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Di tahun 907 H. - 1502 M., naiklah Kcrajaan Shatawi di Persia. Kcrajaan
in! tclah berjasa mernpersatukan kcbangsaan Persia 01 bawah suatu kerajaan
bcsar yang berhak rnernakai gclar "Syahm Syah' (Sri Maharaja di Raja),
sctclah sekian lama dalam rcbutan Bangsa Mongol Islam. Turki dan Arab.
Rajanya yang amat masyhur ialah Syah Isma'il.

Beliau menyatakan bahwasanya mazhab yang rcsmi ialah SYI'ah. Bcliau
amat benci kepada tasauf, scbagai bencinya kcpada scgaJa faham yang berbau
Ahli-Sunnah. Beliau anjurkan ulama-ulama dan Pujangga kalau mcngarang,
hendaklah yang bersangkut dcngan propaganda SYIah sernata-rnata. Syair
memuji keturunan Hasan Husin, mendapat sokongan kcrajaan. lctapi syair
syair tasauf amat dibenci dan ahli-ahli Shuhyah dikcjarkcjar. Maka hilanglah
keistimcwaan tasauf Persia scsudah bcrkcmbang SCkWl ratus tahun. Bcrganti
dengan perkembangan Mazhab Syi'ah. Bahkan pcrnah Ularna-ulama tasauf
itu disiksa dan dibunuhi.

Sejak itu tidak banyak dikenal orang lagi Llama tasauf, di Persia, hanya
seorang yang tersebut namanya yaitu llauf .

Peresmian Persia memakai Mazhab Syi'ah, dan bagian Dunia Islam yang
lain-lain rata-rata bennazhab Sunnah, mcnycbabkan bcratus lahun hubungan
terputus di antara Persia dcngan Dunia Islam yang lam. Sckarang tclah umhul
hubungan lcembali setelah abad ke duma puluh.

Desakan kcpada tasauf di Persia, mcnycbabkan dia tcrpaksa rncnurun kc
lembah tanah India. Di sana dia diterirna oleh tanah yang subur. Pcrjuangan
kepercayaan dengan lcaum Hindu. rncnycbabkan tasaut dan filsalat Islam di
India bangkit dalam bentuk baru. DI sanalah umbul ahli-ahli tasauf, scurnparna
Syah Waliullah Dahlawi dan Mujaddid Alfu Sani (Pcmbaharu Islam di ribu
kedua). Zaman pernerintahan Raja-raja Mongol di India. terutarna di zarnan
Akbar Khan di Agra (Delhi). telah mcrnpcrteguh tcrtanamnya (;hauf Islam (Ii
India. dan dari sanalah pula Iaham tasauf mcngahr lcbrh daliulu kc tanah arr
leila Indonesia ini.

IX
MllNI)L:RNYA TASAl'F IH TA~AII PERSIA

wasilah bagi karm umuk mcngcnal Engkau dan mclihat Lngkau. Bukan
rncnjadi scbab dan kcjahilan dan kcbutaan. "arena yang dcuuk ian IlU

adalah mcnycbabkan kanu udak rncnjadi apa-apu, dan tcrjauh dan dckat
Mu. Maka janganlah karm 1111 Tuhan llllggalkall st'PI dal.uu tubuh 1111.

Bcrikan kiranya hagl k.uru jalan kclcpaxan (LIII Ix.'icll':":u JI:I 'l'IHJln

Dan tarnbah kiranya rna ntat karru tcrhadap l.ngkau .

wasilah bagi kami umuk mengenal Engkau dan melihat Engkau. Bukan
menjadi sebab dari kejahilan dan kebutaan. Karena yang demikian itu
adalah menyebabkan kami tidak menjadi apa-apa, dan terjauh dari dekat-
Mu. Maka janganlah kami ini Tuhan tinggalkan sepi dalam tubuh ini.
Berikan kiranya bagi kami jalan kelepasan dari belenggu diri scndiri.
Dan tambah kiranya ma'rifat kami terhadap Engkau ..... "

IX
MUNDURNYA TASAUF DI TANAH PERSIA

Di tahun 907 H. - 1502 M., naiklah Kerajaan Shafawi di Persia. Kerajaan
ini telah berjasa mempersatukan kebangsaan Persia di bawah suatu kerajaan
besar yang berhak memakai gelar "Syahin Syah" (Sri Maharaja di Raja),
setelah sekian lama dalam rebutan Bangsa Mongol Islam, Turki dan Arab.
Rajanya yang amat masyhur ialah Syah Isma'il.

Beliau menyatakan bahwasanya mazhab yang resmi ialah Syi'ah. Beliau
amat benci kepada tasauf, sebagai bencinya kepada segala faham yang berbau
Ahli-Sunnah. Beliau anjurkan ulama-ulama dan Pujangga kalau mengarang,
hendaklah yang bersangkut dengan propaganda Syi'ah semata-mata. Syair
memuji keturunan Hasan Husin, mendapat sokongan kerajaan. Tetapi syair-
syair tasauf amat dibenci dan ahli-ahli Shufiyah dikejar-kejar. Maka hilanglah
keistimewaan tasauf Persia sesudah berkembang sekian ratus tahun. Berganti
dengan perkembangan Mazhab Syi'ah. Bahkan pemah Ulama-ulama tasauf
itu disiksa dan dibunuhi.

Sejak itu tidak banyak dikenal orang lagi Ulama tasauf, di Persia, hanya
seorang yang tersebut namanya yaitu Hatif.

Peresmian Persia memakai Mazhab Syi'ah, dan bag ian Dunia Islam yang
lain-lain rata-rata bermazhab Sunnah, menyebabkan beratus tahun hubungan
terputus di antara Persia dengan Dunia Islam yang lain. Sekarang telah timbul
hubungan kembali setelah abad ke dunia puluh.

Desakan kepada tasauf di Persia, menyebabkan dia terpaksa menurun ke
lembah taoah India. Di sana dia diterima oleh tanah yang subur. Perjuangan
kepercayaan dengan kaum Hindu, menyebabkan tasauf dan filsafat Islam di
India bangkit dalam bentuk baru. Di sanalah timbul ahli-ahli tasauf, seumpama
Syah Waliullah Dahlawi dan Mujaddid Alfu Sani (Pembaharu Islam di ribu
kedua). Zaman pemerintahan Raja-raja Mongol di India, terutama di zaman
Akbar Khan di Agra (Delhi), telah memperteguh tertanamnya tasauf Islam di
India, dan dari sanalah pula faham tasauf mengalir lebih dahulu ke tanah air
kita Indonesia ini.
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Dcngan habisnya abad ketujuh dengan masuknya abad kedelapan, tidak
ada lagi 'yang baru" yang dapat dicari dan diselami dalam tasauf. Kernajuan
pcrasaar .tcngan tuntunan filsafat atau kemerdekaan fikiran yang mendalam,
tidaklah diharapkan lagi scsudah abad kedelapan itu, atau abad keempat belas
Maschi. Sekctika itu adalah zaman suram-muramnya cahaya fikiran dan
cah:lya pcrasaan dalam Dunia Islam. Karcna rasa "putus-asa" tclah meliputi
Dunia Islam. scjak jatuhnya Baghdad kc tangan bangsa Mongol. Dan lagi
kckuasaan tclah bcrpindah kc Asia Kccil dan dilanjutkan memangku jabatan
Kh:liifah olch hangs:.! Turk i Rani Utsrnan, sejak zarnan-zarnan itu, pel ita

II

l.icngan hahisnya abau yang kctujuh dan masuknya abad kcdclapan, atau
abad kccrnpat bela'> Masehi, tidaklah didengar lagi perkernbangan atau
Iikiran yang baru dalam tasauf, Meskipun banyak pengarang-pengarang
kaurn shufi yang rncnyatakan fikiran, seumpama AI-Kassyani (meninggal
tahun n9 H, 1321M,) yang banyak mengeluarlcan buku-buku tentang tasauf,
tidaktah lagi bcliau menyatakan atau pula mengeluarkan pendapat yang baru,
yang dapat dikcrnbangkan. Bahkan timbul pula seorang shufi yang besar,
yaitu Abdul Karim Al-Jaili, pengarang kitab "Insan Karnil". Meskipun "Insan
Kamil" scbuah buku yang boleh dihitungkan menggemparkan bagi ulama
uiama sunnah dan fiqhi, namun isinya tidak lebih dari menjelaskan atau
"rncmpcrindah" huah Iikiran Ibnu 'Arabi dan lalaluddin Rumi, dan lain-lain.

Di dalam abad kcscpuluh, datang lagi scorang shufi yang besar di Mesir,
yaitu Abdul Wah}w/J Sya'rani Banyak pula karangannya. Tetapi kalau kita
baca, ixinya hanya pcnuh dcngan soal-soal ganjil yang tidak diterima rasa,
usahkan aka I.

Di abad kcduabclas urnbul pula Abdul Ghani Al-Nabiusi (meninggal
tahun 1143 H (I n'i \1) Dia hanya pcngikut Ibnu 'Arabi.

I asauf sesudah Abad kedelapan dan seterusnya
(Abad keernpatbelas) Miladiyah

!\111LAI MENlIRlJN

BAB XBAB X

MULAI MENURUN

Tasauf sesudah Abad kedelapan dan seterusnya
(Abad keempatbelas) Miladiyah

I

Dengan habisnya aba<l yang ketujuh dan masuknya abad kedelapan, atau
abad keempat belas Masehi, tidaklah didengar lagi perlcembangan atau
fikiran yang bam dalam tasauf. Meskipun banyak pengarang-pengarang
I(aum shufi yang menyatakan fOOran, seumpama Al-Kassyani (meninggal
tahun 739 H. 1321 M.) yang banyak mengeluarican buku-buku tentang lasauf,
tidaklah lagi beHau menyatakan atau pula mengeluarkan pendapat yang bam,
yang dapat dikembangkan. Bahkan timbul pula seorang shufi yang besar,
yaitu Abdul Karim AI-Jaili, pengarang kitab "Insan Karoil". Meskipun "Insan
Kamil" sebuah buku yang boleh dihitungkan menggemparkan ba~i ulama-
Ulama sunnah dan fiqhi, namun isinya tidak lebih dari menjelaskan atau
"memperindah" buah fikiran Ibnu 'Arabi dan Jalaluddin Rumi, dan lain-lain.

Di dalam abad kesepuluh, datang lagi seorang shufi yang besar di'Mesic,
yaitu Abdul Wahhab Sya'rani. Banyak pula karangannya. Tetapi kalau kita
baca, isinya hanya penuh dengan soal-soal ganjil yang tidak diterima rasa,
usahkan akal.

Di abad keduabelas timbul pula Abdul Ghani Al-Nabiusi (meninggal
tahun 1143 H. (1735 M.). Dia hanya pengikut Ibnu 'Arabi.

II

Dengan habisnya abad ketujuh dengan masuknya abad kedelapan, tidak
ada lagi "yang bam" yang dapat dicari dan diselami dalam tasauf. Kemajuan
perasaan dengan tuntunan filsafat atau kemerdekaan fikiran yang mendalam,
tidaklah diharapkan lagi sesudah abad kedelapan itu, atau abad keempat belas
Masehi. Seketika itu adalah zaman suram-muramnya cahaya fikiran dan
cahaya perasaan dalam Dunia Islam. Karena rasa "putus-asa" telah meliputi
Dunia Islam, sejak jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol. Dan lagi
kekuasaan telah berpindah ke Asia Kecil dan dilanjutkan memangku jabatan
Khalifah oleh bang sa Turki Bani Utsman, sejak zaman-zaman ito, pelita
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Timur mulailah redup, karena Barat akan bcrscdia mcncnma Zaman Renats
sance. Dalam scgaJa lapangan ilmu pengetahuan, hanya tcrdapat taklid, yaitu
mcncrima dan mcnurut saja kcpada apa yang tclah ditulis dan dijclaskan oleh
orang yang dahulu-dahulu. Bagairnana pun luas kupasan suatu ilrnu, tidaklah
orang bcrani lagi keluar dari gans yang tclah ditcntukan oleh guru atau
orang-orang tua. Terjadi kchilangan scmangat dalam Fiqhi, dalam llrnu
Qalam. IImu Tafsir, I1mu Hadits. Tasauf yang tadinya tclah mcnaikkan nama
yang bcsar-besar. Sejak abad kcdclapan itu tasauf tclah rncnjadi faktor utarna
di dalam kcruntuhan scmangat Islam. Dan mcmbawanya keluar dari garisnya
bermula.

Dari kalangan tasauf-Iah timbulnya kcbiasaan rncrnbesar-bcsarkan kubur
scorang yang dikatakan Wah. yang dikatakan Quthubuz Zaman. Bcbcrapa
adat dan kebiasaan yang pada hakikatnya bukan dari ajaran Islam. telah
bertumbuh dalarn kalangan Islam scndiri. Sehingga jika pcrncluk Agama
Nashrani hanya rnengakui Tiga Tuhan (Oknum), tclah tcrlihat daJam kalang
an Islam orang yang mcmbcsarkan bahkan menuhankan kubur. Sampai scka
rang jika sckiranya kita ziarah kc tanah-tanah Islam. kita akan mcndapati b.aL
hal yang: tidak masuk akal. Pcnduduk Baghdad bersurnpah, bahwa yang
dipandang arnat tinggi dan suci, ialah kubur Sayid Abdul Kadir Jailani, dan
kalau dia rnenganut faham Syi'ah, bcrsumpah ke Kazimiyah kuhuran Musa
Al-Kazim. Dan sclain dari Kazimiyah, bum Syi'ah sangat rncmbcsarkan ku
buran Savidina Husain di Karbala dan Sayidina Ali dl Najaf. Di Mcxir sampai
sekarang terdapat bebcrapa adat "Maulid", YaJlU berhari-raya scuap tahun ke
kuburan scorang "wali'', scumpama Savid Badawi di Thantha. Pcnulis
menyaksikan dengan rnata kcpala scndiri orang rncngharuarkan surat-surat
"rekes'' ke kuburan Imam Syafi'ie. Pedagang yang rugi, rninta dibcri laba.
Gadis tua minta dicarikan jodoh. Mahasiswa yang daJam ujian, minta diberi
pctunjuk supaya lulus dalam ujian. Sclain di Baghdad dan Mcsir, sangat pula
besarnya pcngaruh kuburan iLUdi taman Hindustan. Ada satu golongan orang
Islam yang mcnyimpan dcbu dari kubur Syah AI-Hamid, yaitu salah seorang
murid atau pengikut Abdul Kadir Jailani yang membawa masuk Thariqat
Qadariyah ke Hindustan. Scakan-akan kaum Muslimin di India tclah mcrasa
"scdih" seperti sedihnya Bani Israil mclihat orang kafir rncnycmbah bcrhala,
lalu dia rnernohonkan kcpada ~abl Musa supaya dibikinkan pula herhala
pcrscrnbahan.

Kaum Muslimin "tidak rnau kctinggalan" dcngan orang Hindu pcnycmbah
bcrhala.

Tclah campur aduk kcpercayaan Tasauf Sunni dcngan \\ ihdatul Wujud,
dcngan Quthub dan lain-lain scbagainya dcngan faham Bathiniyah. Bcbcrapa
golongan mcmberikan "Hak lsumcwa'' kcpada kaurn Sayid, kcturunan Ali bin

Timur mulailah redup, karena Barat akan bersedia menerima Zaman Renais-
sance. Dalam segala lapangan ilmu pengetahuan, hanya terdapat taklid, yaitu
menerima dan menurut saja kepada apa yang telah ditulis dan dijelaskan oleh
orang yang dahulu-dahulu. Bagaimana pun luas kupasan suatu ilmu, tidaklah
orang berani lagi keluar dari garis yang telah ditentukan oleh guru atau
orang-orang tua. Terjadi kehilangan semangat dalam Fiqhi, dalam Ilmu-
Qalam, llmu Tafsir, Ilmu Radits. Tasauf yang tadinya telah menaikkan nama
yang besar-besar. Sejak abad kedelapan itu tasauf telah menjadi faktor utama
di dalam keruntuhan semangat Islam. Dan membawanya keluar dari garisnya
bermula.

Dari kalangan tasauf-Iah timbulnya kebiasaan membesar-besarkan kubur
seorang yang dikatakan Wali, yang dikatakan Quthubuz Zaman. Beberapa
adat dan kebiasaan yang pada hakikatnya bukan dari ajaran Islam, telah
bertumbuh dalam kalangan Islam sendiri. Sehingga jika pemeluk Agama
Nashrani hanya mengakui Tiga Tuhan (Oknum), telah terlihat dalam kalang-
an Islam'0rang yang membesarkan bahkan menuhankan kubur. Sampai seka-
rang jika sekiranya kita ziarah ke tanah-tanah Islam, kita akan mendapati hal--
hal yang~ tidak masuk akal. Penduduk Baghdad bersumpah, bahwa yang
dipandang amat tinggi dan suci, ialah kubur Sayid Abdul Kadir Jailani, dan
kalau dia menganut faham Syi'ah, bersumpah ke Kazimiyah kuburan Musa
AI-Kazim. Dan selain dari Kazimiyah, kaum Syi'ah sangat membesarkan ku-
buran Sayidina Husain di Karbaladan Sayidina Ali di Najaf, Di Mesir sampai
sekarang terdapat beberapa adat "Maulid", yaitu berhari-raya setiap ,tahun ke
kuburan seorang "wali", seumpama Savid Badawi di Thantha. Penulis
menyaksikan dengan mata kepala sendiri orang menghantarkan surat-surat
"rekes" ke kuburan Imam Syafi'ie. Pedagang yang rugi, minta diberi laba.
Gadis tua minta dicarikan jodoh. Mahasiswa yang dalam ujian, minta diberi
petunjuk supaya lulus dalam ujian. Selain di Baghdad dan Mesir, sangat pula
besarnya pengaruh kuburan itu di taman Hindustan. Ada satu golongan orang
Islam yang menyimpan debu dari kubur Syah AI-Hamid, yaitu salah seorang
mood atau pengikut Abdul Kadir Jailani yang membawa masuk Thariqat
Qadariyah' ke Hindustan. Seakan-akan kaum Muslimin di India telah merasa
"sedih" seperti sedihnya Bani Israil melihat orang kafir menyembah berhala,
lalu dia memohonkan kepada Nabi Musa supaya dibikinkan pula berhala
persembahan.

Kaum Muslimin "tidak mau ketinggalan" dengan orang Hindu penyembah
berhala.

Telah campur aduk kepercayaan Tasauf Sunni dengan Wihdatul Wujud,
dengan Quthub dan lain-lain sebagainya dengan faham Bathiniyah. Beberapa
golongan memberikan "Hak Istimewa" kepada kaum Sayid, keturunan Ali bin
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Uhal ~1. Luthh Jurn'ah '11., atu] S)arq"
Hcrtcmu dalarn cataian Ahduikanrn Amrullah (lIa)1 Ahdulkanm AmruUah), yang seles&!
duuhvnya scm. lam sebclum say a drlahirkan. y anu 13 ~Iuh.rram 1326 (15 Februari 19(8)
~ I buah nama-nama 'Ihangal, Y"llu I Al '.~s)ab&lldl)ah. 2 Al Qadinyah 3. AI·
SY"l.Ilhyah ~ Al RIf'I).h, 5. Al Ahmadiyah t> Al-Davuqiyah 7, AI·Akbanyah. 8. AI·
Maulawiyah. 'I Al-Kubrawiyah 10 Al-Suhrawardiyah 11. AI·Khalawlllyah 12. AI·
Jaluuyah. 13 AI·BaklasYlyah 14 AlGhazaliyah 15, Al-Rurmvah 16 Al-Sa'dryah 17.
AI.J"yuyah 18 AI·Tsubaruyah 1'1 AI·Kasyanlyah 20 Al-Hamzawiyeh 21. AI
IIIramivah

(.)
(..)

Abi Thalib, sebao dia keturunan Rasul. Saiu zaman rnereka diben tanda,
yaitu sorban hijau laut atau sorban hitam supaya dia dipandang sebagai
rnakhluk utama yang harus dibesarkan. Di Hadramaut bertemula "Empat
Kasta", mcskipun tidak disebut tctapi dijalankan. Kasta tertingginya kaurn
Sayid. Mcrckalah "Brahmana-nya kaum Islam, scbab mcrekalah yang
mcmcgang kckuasaan agama scluruhnya, tak bolch dibantah. Di bawahnya
ketiga tcrdapat kaum saudagar. Dan di hawah sekali tani dan kuli, yang
dinamai "Dhu' afaa' (orang yang Icmah-Icmah). Dan sctiap tahun terdapat
ziarah bcsar, mcmbikin "Wahsyah" ke kubur salah seorang Sayid (*)

Mckkah scndiri yang sclama ini rnenjadi sumber cahaya, ICIah digelapkan
olch bermacam bid'ah dan khurafal.

Kcpcrcayaan kepada adanya wah kerarnat yang tidak dikenal
rnenycbabkan urnbulnya kctakutan kepada sesama manusia. Kepercayaan
kcpada Nabi Khaidir yang hidup tcrus beribu-ribu tahun, terdapat di mana
mana schingga tirnbul takhayul, bahwasanya orang yang dahulu sekali keluar
dari Masjidil Haram dari piruu Babel Salam d. Mckkah scsudah scmbahyang
shubuh, itulah Nabi Khaidir.

Scsudah ahad kcdclapan uu turnbuhlah thanqat-thariqat laksana
turnbuhnya ccndawan dimusim hujan, Scorang Syekh yang berpengarub,
mcndirikan Thariqatnya scndiri. Ncgeri Afrika utara adalah negeri yang
pcnuh dcngan Thariqat, Dan rnasuknya Islam kc Indonesia pun adalah daIam
suasana Thariqat. Pcnumbuhan Tasauf dan Thariqat di Indonesia akan kita
kupas dcngan tcrscndiri, Insya Allah! (**)

Pcrjuangan mcncntang tasaut yang terse-at. yang tercarnpur aduk dcngan
ajaran yang bukan asli dari Islam, tetap masih ada. Sekali-kali timbullah
orang-orang besar yang mcmberikan bantahan, kadang-kadang lurtak dan
kadang-kadang kcras. Yang arnat rnasyhur menentang Wihdatul Wujud,
Hulul dan lttihad itu ialah Iman Bcsar Ibnu Taimiyah (mcninggal tahun 727
H. (132<) M.), dan muridnya Ibnul Qayyim A-Jauziyah. Ibnu Taimiyah
adalah scorang Alim Bcsar, dalarn Mazhab Hanbali yang sangat luas
pcngctahuannva dalarn hadits dan ilrnu-ilmu yang lain. Muridnya Ibnul

Abi Thalib, sebao dia keturunan Rasul. Satu zaman mereka diberi tanda.
yaitu sorban hijau laut atau sorban hitam supaya dia dipandang sebagai
makhluk utama yang harns dibesarkan. Di Hadramaut bertemula ''Empat
Kasta", meskipun tidak disebut tetapi dijalankan. Kasta tertingginya kaum
Sayid. Merekalah "Brahmana-nya kaum Islam, sebab merekalah yang
memegang kekuasaan agama seluruhnya, tak boleh dibantah. Di bawahnya
ketiga terdapat kaum saudagar. Dan di bawah sekali tani dan kuH. yang
dinamai "Dhu' afaa' (orang yang lemah-Iemah). Dan setiap tabun terdapat
ziarah besar, membikin "Wahsyah" ke kubur salah seorang Sayid (*)

Mekkah sendiri yang selama ini menjadi sumber cahaya, telah digelapkan
oleh bermacam bid'ah dan khurafat.

Kepercayaan kepada adanya wali keramat yang tidak dikenal
menyebabkan timbulnya ketakutan kepada sesama manusia. Kepercayaan
kepada Nabi Khaidir yang hidup terns beribu-ribu tahun, terdapat di mana-
mana sehingga timbul takhayul, bahwasanya orang yang dahulu sekali keluar
dari Masjidil Haram dari pintu Babel Salam eli Mekkah sesudah sembahyang
shubuh, itulah Nabi Khaidir.

Sesudah abad kedelapan itu tumbuhlah thariqat-thariqat laksana
tumbuhnya cendawan dimusim hujan. Seorang Syekh yang berpengarub,
mendirikan Thariqatnya sendiri. Negeri Afrika utara adalah negeri yang
penuh dengan Thariqat. Dan masuknya Islam ke Indonesia pun adal.abdalam
suasana Thariqat. Pertumbuhan Tasauf dan Thariqat di Indonesia akan kita
kupas dengan tersendiri, Insya Allah! .e.!}

Perjuangan menentang lasauf yang tersesat, yang tercampur aduk dengan
ajaran yang bukan asli dari Islam, tetap masih ada. Sekali-kali timbullah
orang-orang besar yang memberikan bantahan. kadang-kadang lunak dan
kadang-kadang keras. Yang amat masyhur menentang Wihdatul Wujud,
Hulul dan Ittihad itu ialah Iman Besar Ibnu Taimiyah (meninggal tahun 727
H. (1329 M.), dan muridnya Ibnul Qayyim A-Jauziyah. Ibnu Taimiyah
adalah seorang Alim Besar, dalam Mazhab Hanbali yang sangat luas
pengetahuannya dalam hadits dan ilmu-ilmu yang lain. Muridnya Ibnul

(*)
(**)

Lihal M. LUlhfiJum'ah. "Hayatu'l Syarq".
Bertemu dalam catatan Abdulkarim Amrullah. (Haji Abdulkarim Amrullah), yang selesai
ditulisnya semalam sebelum saya dilahirkan. yailu 13 Muharram 1326 (15 Februari 1908)
41 buah nama-nama Thariqat. yailu : I. AI-Naksyabandiyah. 2. AI Qadiriyah. 3. Al-
Syazilliyah. 4. AI-Rifa'iyah. 5. AI-Ahmadiyah. 6. AI-Dasuqiyah 7. AI-Ak~riyah. 8. AI-
Maulawiyah. 9. AI-Kubrawiyah. 10. AI-Suhrawardiyah. II. AI_KhalaWltlyab 12. Al-
Jalutiyah. 13. AI-Baklasyiyah. 14. AI-Ghazaliyah. 15. AI-Rumlvah. 16. AI-Sa'diyah. 17.
AI-Jisytiyah. 18. AI-Tsubaniyah. 19. AI-Kasyaniyah. 20. AI-Hamzawiyah. 21. AI-
Biramiyah.
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2~ AI~'L'ssyaqlyAh 23 Al-Haknyah ~4 AI Lman~.t.h ~5, AlL't vmanruy a}, 2() AI· Al.l\.lrJyah
27. Al-Abbasiyah 28 Al-Haddanyah ~y AlKhala ....auyah ,() ,\1 Il..J .•\\".h 31' AI
Sanusry ah 32 AlTharfunyah. 13 AI·(;h.lhl)Ah 34 AI-KhIJnYlh 35 AI.;yalhlhanyah.
36. Al-Hayurmyah 37. Al-Khalidryah 38 Al-Tdrusryah 39 AI·Mltbuhyah. 40. AI
Sunbahyah 41 AI lwmyah. Dan kat. behau "Dan banyak I'~I IIIn danpada itu, dan
pad a..

Qayyimpun l,tk,Ula PIJh' rncnjadr murid dan SOCrdIC\. Kua banyakmcnucnal
Ihnu Taim ivah karcna rnernbaca huku-huku lbnul Qayyim yallg \Jngal
banyak , mcngcu.u berbagai-bagai soal, KCOUJ bcliau pun adalah mcnyuk:n
tasaul. tctapi xangat mcncntang akan taharn lbnuArahi. Dalarn kuab '1ahll~
Iblis" Ibnul Qayyirn rncncuci berxih Iaham-faharn karut kaurn shufi, Karangan
lbnu Tairniyah "AI-Tawassul wal Waxillah" rncmbamcras sckcras-kerasnya
praktck mcmbcsar-besarkan kubur yang rupanya sudah sangat merusak
kcpercayaan scjak abad kctujuh uu. Pcndiriannya yang tcgas dan sikapnya
yang keras tak kenai darnai dcngan L'Iarna-ularna yang berpengaruh dan
dapat rnuka dari Kcrajaan, mcnyebabkan dia dimasukkan bcrulang-ulang kc
dalam pcnjara. Dan Ibnu Taimiyah pun mcninggal dalam pcnjara. Ibnul
Qayyim kerap kali bcrsama meringkuk dengan gurunya dalam pcnjara.
Tctapi berulang-ulang dalam pcnjara itu telah mcnambah bcrsih pcndirian
hidup kedua orang utarna itu. Oleh karena tantangannya yang bcbat-hebat itu,
maka kcdua bcliau dipandang musuh besar oleh ulama-ulama yang lain.

Buah fikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim-Iah yang menimbulkan
inspirasi bagi Syekh Muhammad Ibnu Wahhab dalam abad kcdelapan belas
(Abad kedua betas Hijriyah), buat membangun faharn "Kcrnbali kepada
Sunnah" yang lebih terkenal dengan nama Wahabi di tomah Arab. Faham
Wahabi, sebagai lanjutan dari Mazhab Hambali inilah yang dipcrjuangkan
oleh raja-raja Ibnu Sa'ud di tanah Arab, yaitu Tauhid'

Ibnul Qayyim yang luas faharn dan ilrnu pengetahuan uu, xadang-kadang
mcrnbcla Juga kalau ada kaurn shufi yang berfaham Wihdatul Wujud, kalau
hanya karcna dunabuk cinta belaka pcrnah dia berkata :

"Yang rna'shum hanyalah Rasul Saw - Adapun Insan yang lain, bertambah
Karnil-nya, hcrtarnbah tersalah dia sckali-kali. Apatah lagi dalarn titisan yang
sulit ini, pcrjuangan yang sengit yang kerap kali tcrgelincir kaki karcna
sulitnya, dan tcrscsat faham karcna rurnitnya, sampai bcrpcncar-pcncar jalan
yang harus ditcrnpuh orang-orang yang Salik. Hanya scdikit yang terlepas
dari terpcsona.

Bctapa tidak , padahal dia adalah lautan yang dilayari oleh pclayarannya
rncncmpuh ombak bcrgulung laksana bukit. Atau laksana satu medan pcrang
yang scscorang pahlawan pun ngeri melihat, dan bingung faham orang-orang
yang utama sckalipun. Telah sampai makhluk ke tepi pantai itu karcna ingin

Qayyim-pun laksana Plato menjadi murid dan Socrates. Kita banyak mengenal
Ibnu Taimiyah karena membaca buku-buku Ibnul Qayyim yang sangat
banyak, mengenai berbagai-bagai soal. Kedua beliau pun adalah menyukai
tasauf, tetapi sangat menentang akan faham Ibnu'Arabi. Dalam kitab "Tablis
Iblis" Ibnul Qayyim mencuci bersih faham-faham karot kaum shufi. Karangan
Ibnu Taimiyah "Al-Tawassul wal Wasillah" membanteras sekeras-kerasnya
praktek membesar-besarkan kubur yang rupanya sudah sangat merusak
kepercayaan sejak abad ketujuh itu. Pendiriannya yang tegas dan sikapnya
yang keras tak kenai damai dengan Ulama-ulama yang berpengaruh dan
dapat muka dari Kerajaan, menyebabkan dia dimasukkan berulang-ulang ke
dalam penjara. Dan Ibnu Taimiyah pun meninggal dalam penjara. Thnul
Qayyim kerap kali bersama meringkuk dengan gurunya dalam penjara.
Tetapi berulang-ulang dalam penjara itu telah menambah bersih pendirian
hidup kedua orang utama itu. Oleh karena tantangannya yang hebat-hebat itu,
maka kedua beliau dipandang musuh besar oleh ulama-ulama yang lain.

Buah mclran Ibnu Taimiyah dan Thnul Qayyim-lah yang menimbulkan
inspirasi bagi Syekh Muhammad Ibnu Wahhab dalam abad kedelapan belas
(Abad kedua belas Hijriyah), buat membangun f::tham ''Kembali kepada
Sunnah" yang lebih terkenal dengan nama Wahabi di tanah Arab. Faham
Wahabi, sebagai lanjutan dari Mazhab Hambali inilah yang diperjuangkan
oleh raja-raja Ibnu Sa'ud di tanah Arab. yaitu Tauhid!

Ibnul Qayyim yang luas faham dan ilmu pengetahuan itu, 1cadang-kadang
membela juga kalau ada kaum shufi yang berfaham Wihdatul Wujud, kalau
hanya karena ditnabuk cima belaka pemah dia berkata :

"Yang ma'shum hanyalah Rasul Saw - Adapun Insan yang lain, bertambah
Kamil-nya. bertambah tersalah dia sekali-kali. Apatah lagi dalam titisan yang
sulit ini, perjuangan yang sengit yang kerap kali tergelincir kaki karena
sulitnya, dan tersesat faham karena rumitnya, sampai berpencar-pencar jalan
yang harus ditempuh orang-orang yang Salik. Hanya sedikit yang terlepas
dari terpesona.

Betapa tidak, padahal dia adalah lautan yang dilayari oleh pelayarannya
menempuh ombak bergulung laksana bukit. Atau laksana satu medan perang
yang seseorang pahlawan pun ngeri melihat, dan bingung faham orang-orang
yang utama sekalipun. Telah sampai makhluk ke tepi pantai itu karen a ingin

22. AI-'Ussyaqiyah. 23. AI-Bakriyah, 24. AI-Urnariyah. 25, AI-Utsrnanniyah. 26. AI-'Alawiyah.
27. A~-Abbasiyah. 28. AI-Haddariyah. 29. AI-Khalawatiyah. 30. AI-Badawiyah . 31. Al-
Sanuslyah. 32. AI-Thaifuriyah. 33. AI-Ghaibiyah. 34. AI-Khidriyah. 35. AI-~yalhlhariyah.
36. AI-Bayumiyah. 37. AI-Khalidiyah. 38. AI-1drusiyah. 39. AI-Matbuliyah. 40. Al-
Sunbaliyah 41. AI-Uwisiyah. Dan kina beliau: "Dan banyak lagi lain daripada itu. dari
pada ....
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Thariqat-thariqat orang besar-besar dari Aulia, hingga kala orang bahwasanya jalan kepada
Allah Taala deng&n aebilang&n "Hangok" (nafas) makhluk", dan kaiflat tiap-uapnya
bennacam-macam pula, dengan aebanyak nama uu pula. Dan ia maklum pad. sisi ahli
maaing-malihn,. (lznaru Aaalhiir il Muslimin. hal. 44 tulisan langan yang belum pemah
dicetak).

(0") Madarij us Salikin JUl.I, hal 108.

Itulah Bahtera Nuh yang Haqq, dan bahtera Rasul-Rasul sesudah Nabi
Nuh. Siapa yang mengendarainya, selamatlah dia. Siapa yang memencilkan
diri, karamlah dia, Maka naiklah mereka ke dalam bahtera "Arnar dan
Qadar", bcrlayar di bawah hembusan angin, dcngan penuh penyerahan
kepada Yang Maha Berkuasa di laut. Mak.a bclumlah jauh bcrlayar, datanglah
utah kepada dunia dan kepada langit. "Haiburni, isaplah kembali airmu' Hai
langit, tahanlah hujanmu! Maka keringlah air, bcrlakulah amar dan berlabuhlah
kapal di atas Iabuhan Jodi. Dar ul Qarar. yang enggan naik perahu, telah
kararn dan telah binasa, laksana kaum Nuh. Dipanggillah rnereka di atas
kepala seluruh Alam: "Jauhlah kamu hai kaurn yang aniaya. Bukanlah kami
yang menganiaya mereka, tetap. ruerekalah yang menganiaya diri sendiri.
Kemudian itu datang pula.seruan dengan Lilah syara dan takdir, mcnjclaskan
ke-Sauiannya, dan menetapkan akan hujjahnya. Dan dia adalah Yang Adil
dari segaIa yang adil: "Katakanlah! Bagi Allah-Iah Hujjah yang sampai!
KaIau Dia mau, diberi-Nya hijdayallah karnu sernua!" ***)

Sctcngahnya lagi pulang saja kc rurnah, karena takut mcndcngar bunyi
hempasan gclombang itu. Tak sanggup dia rnclihat, usahkan berlayar.

Sctcngahnya lagi mcmbcrani-bcranikan diri Ialu dilornpaunya ombak itu,
kadang tcrapung, kadang terbenam. Keuga-uga itu sarna terancarn bahaya.

Yang hanya berhenti di tcpi pantai. tidaklah akan dapat mengelakkan
kakinya dibasahi ombak. Orang yang lari, ke manapun dia lari, namun dia
terpaksa rnesti kernbali ke pantai llU juga. Adapun yang mcrnberani-berarukan
diri itu, sctiap saat dia terancam tenggclarn. Maka tidaklah akan terpclihara
dari bahaya hanyalah golongan keernpat. Yaitu yang mcnunggu datang
bahtera dengan hati tenang, mcnunggu panggilan dari Nakhoda bahtcra:
"lrkabuha Bismillahi Majreha wa mursaha". (Naiklah ke kapal, dcngan nama
Allah yang memberinya angin dan menyarnpaikannya ke pantai).

mcnumpang bcrlavar di dalamnya. Setengahnya termcnunglah dia, Limbul
takut pada besar ombak. Schingga dia tidak kuat mengangkat kakinya. Lalu
dia berkata: "Lcbih baik aku tegak saja di sini, supaya aku selarnat!". Orang
yang bijaksana tidak akan mernbawa dirinya ke dalarn kebinasaan".

menumpang berlayar di dalarnnya. Setengahnya termenunglah dia, timbul
takut pada hesar ombak. Sehingga dia tidak kuat mengangkat kakinya. Lalu
dia berkata: "Lebih baik aku tegak saja di sini, supaya aku selarnat!". Orang
yang bijaksana tidak akan membawa dirinya ke dalam kebinasaan".

Setengahnya lagi pulang saja ke rumah, karena takut mendengar bunyi
hempasan gelombang itu. Tak sanggup dia melihat, usahkan berlayar.

Setengahnya lagi memberani-beranikan diri lalu dilompatinya ombak itu,
kadang terapung, kadang terbenarn. Ketiga-tiga itu sarna terancarn bahaya

Yang hanya berhenti di tepi pantai, tidaklah akan dapat mengelakkan
kakinya dibasahi ombak. Orang yang lari, ke manapun dia lari, namun dia
terpaksa mesti kembali ke pantai im juga. Adapun yang memberani-berantkan
diri itu, setiap saat dia terancam tenggelam. Maka tidaklah akan terpelihara
dari bahaya hanyalah golongan keempat. Yaitu yang menunggu datang
bahtera dengan hati tenang, menunggu panggilan dari Nakhoda bahtera:
"Irkabuha Bismillahi Majreha wa mursaha". (Naildah ke kapal, dengan nama
Allah yan~ memberinya angin dan menyampaikannya ke pantai).

Itulah Bahtera Nuh yang Haqq, dan bahtera Rasul-Rasul sesudah Nabi
Nuh. Siapa yang mengendarainya, selamatlah dia. Siapa yang memencilkan
diri, karamlah dia Maka naik1ah mereka ke dalam bahtera "Amar dan
Qadar", berlayar di bawah hembusan angin, dengan penuh penyerahan
kepada Yang Maha Berkuasa di laut. Maka belumlah jauh berlayar, datanglah
tilah kepada dunia dan kepada langit. "Hai'bumi, isaplah kembali airmu! Rai
langit, tahanlah hujanmu! Maka keringlah air, berlakulah arnar dan berlabuhlah
kapal di atas labuhan ladi. Dar ul Qarar. yang enggan naik perahu, telah
karam dan telah binasa, laksana kaum Nuh. Dipanggillah mereka di alas
kepala seluruh AIam: "]auhlah kamu hai kaum yang aniaya. Bukanlah kami
yang menganiaya mereka, tetapi nlerekalah yang menganiaya diri sendiri.
Kemudian itu datang pulaseroan dengan tilah syara' dan takdir, menjelaskan
ke-Sawannya, dan menetapkan akan hujjahnya. Dan dia adalah Yang Adil
dari segala yang adil: "Katakanlah! Bagi Allah-Iah Rujjah yang sampai!
Kalau Dia mau, diberi-Nya hijdayatlah kamu semua!" •• *)

(U.) Madarij us Salikin Juz I, hal 108.

Thariqal-Ihariqal orang beaar-besar dari Aulia, hingaa kala orang bahwasanya jalan kepada
Allah Ta'ala dengan aebilangan "Hangok" (nafas) makhluk", dan kaifial tiap-tiapnya
bermacam-macam pula, dengan sebanyak nama ilU pula. Dan ia maklum pada sisi ahli
maaing-muihng. (Iznaru Aaalhiir il Muslimin, hal. 44 aulisan langan yang belum pemah
dicetak).
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Enggan rasanya kita hendak selekas ini menutup suatu pembicaraan yang
scindah schalus itu. perkataan tentang tasauf adalah scbagai inti dari agama,
atau isi dari hidup. Tetapi sudah tersebut juga dalam pepatah orang tua
tua : "Bcrjalan bcperhcntian. berkata berkcsudahan".

Simpulan dari buku ini ialah bahwasanya tasauf Islami telah tumbuh
sejak tumbuhnya agama Islam itu scndiri. Bertumbuh dalam jiwa pendiri
Islam ini sendiri, yaitu Nabi Muhammad Saw. Disauk airnya dari dalam
Ouran sendiri. Kitab Suci yang telah menggetarkan perasaan halus, sebelum
dia rnengctok pintu otak. Alquran yang apabila dilagukan orang dengan suara
yang mcrdu khusyu'. dan didengar oleh telinga yang mencintai Seni -
ketuhanan. Akan bersedialah dia pada saat itu juga menjadi seorang shuf:
pcrtarna, bcrsedia meninggalkan hidup dengan tipu dayanya. bersedia
menerima yang sedikit dengan Ridha. Pengaruh Quran itu tetap meresap ke
dalam jiwa Muhammad. yang pemah ditawarkan kepadanya, manakah yang

KESIMPULAN PERT AMA

Bagairnana akan tercapai faham setinggi ini, tasauf yang mumi dan
faham yang sekiranya faham setinggi itu harus dimasukkan ke dalam otak
orang yang jahil. Bcrduyun-duyun manusia yang belum ada persiapan jiwa.
yang csnggung I1mu segala canggung, datang kepada seorang Syekh yang
berilmu bcrat sebclah, mempelajari lhariqat katanya, mencari Tuhan katanya,
rnaka bukan Tuhan yang bertemu, tapi setanlah yang berjumpa.

Maka tercerailah kebatinan yang tidak sempuma dcngan ilrnu Whir yang
tidak matang. Runtuh kemcgahan ummat Islam di dalam lingkungan agama
yang hanya tinggal bingkai, kehilangan scmangat dan kehilangan budi.
Kesatuan Tuhan berganti dengan mempertuhan kubur. Kesatuan tenaga
berganti dcngan perpecahan murid mengikut guru dan guru membenci guru
yang lain. Bertengkar di dalam soal kecil, terlepas belaka daripada pokok dan
pohon.

Dan tidaklah rnereka akan selamat kalau sekiranya mereka udak xembali
kcpada pohon Islam. yang asli, yaitu Quran dan Sunnah Nabi "Kusut di ujung
tali. kcmbali ke pangkal tali". Ke manapun mereka berjalan, ke manapun
berlayar, ke manapun terbang, tidaklah rnereka akan sesat dan hilang, selama
tcmpat kernbali itu tctap rnereka pertahankan. lbarat orang naik kapal terbang
di zaman sekarang ini, janganlah dia mcncoba keluar dari lingkungan daya
tank buminya. Karcna kalau tclah terlcpas dari sana. dia akan tetaplah
tcrgantung di awang-awang.

Bagaimana akan tercapai faham setinggi ini, tasauf yang murni dan
faham yang sekiranya faham setinggi itu hams dimasukkan ke dalam otak
orang yang jahil. Berduyun-duyun manusia yang belum ada persiapan jiwa.
yang cllIlggung Ilmu segala canggung, datang kepada seorang Syekh yang
berilmu berat sebelah, mempelajari thariqat katanya, mencari Tuhan katanya.
maka bubn Tuhan yang bertemu\ tapi setanlah yang berjumpa.

Maka tercerailah kebatinan yang tidak sempurna dengan ilmu lahir yang
tidale matang. Runtuh kemegahan ummat Islam di dalam lingkungan agama
yang hanya tinggal bingkai, kehilangan semangat dan kehilangan budi.
Kesatuan Tuhan berganti dengan mempertuhan kubur. Kesatuan tenaga
berganti dengan perpecahan murid mengikut guru dan guru membenci guru
yang lain. Bertengkar di dalam soal kecil, terlepas belaka daripada pokok dan
pohon.

Dan tidaklah mereka akan selamat kalau sekiranya mereka tidak xembali
kepada pohon Islam, yang asH, yaitu Quran dan Sunnah Nabi "Kusut di ujung
tali, kembali ke pangkal tali", Ke manapun mereka berjalan, ke manapun
berlayar, ke manapun terbang, tidaklah mereka akan sesat dan hilang, selama
tempat kembali itu tetap mereka pertahankan. Ibarat orang naik kapal terbang
di zaman sekarang ini, janganlah dia mencoba keluar dari lingkungan daya
tarik buminya. Karena kalau telah terlepas dari sana, dia akan tetaplah
tergantung di awang-awang.

KESIMPULAN PERTAMA

Enggan rasanya kita hendak selekas ini menutup suatu pembicaraan yang
seindah sehalus itu. perkataan tentang tasauf adalah sebagai inti dari agama.
atau isi dari hidup. Tetapi sudah tersebut juga dalam pepatah orang tua-
tua : "Berjalan beperhentian, berkata berkesudahan".

Simpulan dari buku ini ialah bahwasanya tasauf Islami telah tumbuh
sejak tumbuhnya agama Islam itu sendiri. Bertumbuh dalam jiwa pendiri
Islam ini sendiri, yaitu Nabi Muhammad Saw. Disauk airnya dari dalam
Quran sendiri. Kitab Sud yang telah menggetarkan perasaan halus, sebelum
dia mengetok pintu otak. Alquran yang apabila dilagukan orang dengan suara
yang merdu khusyu', dan didengar oleh telinga yang mencintai Seni -
ketuhanan, Akan bersedialah dia pada saat itu juga menjadi seorang shufi
pertama, bersedia meninggalkan hidup dengan tipu dayanya, bersedia
menerima yang sedikit dengan Ridha. Pengaruh Quran itu tetap meresap ke
dalam jiwa Muhammad, yang pemah ditawarkan kepadanya, manakah yang
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dia suka rnenjadi Nabi kaya scbagai Sulaiman. atau rnenjadi papa sebagai
Ayub, Ialu memilih lapar sehari. kenyang schari. Karena di waktu lapar dia
bcrsabar memikul penderitaan, dan di waktu ken yang di bcrsyukur. Sabar
menderita dan syukur menerima anugerah. adalah keduanya inti imbangan
dalam pelajaran hidup.

Berkesan Quran itu pada hidup sanabat-sahabatnya yang utarna dan
besar. Pada Abubakar, yang kurus-kering badannya. bcrkesan sujud di
keningnya, kurang tidur, sebab malamnya penuh dengan ibadat. Pada Umar
yang dalam jadi Khalifah pemah hanya rnerniliki se-pesalinan pakaian. pada
Utsrnan, dan pada Ali. dan pada Abi Zarr dan lain-lain.

Jadi penulis berltesimpulan bahwa tasauf Islam itu bcrsumbcr dari Quran
dan Hadits sendiri.

Setelah Islam dan ummatnya hcrkemhang timbullah orang-orang yang
discbut Zahid atau 'Abid atau Nabi, Yang tidak perduli akan kernegahan
duniawi yang diperebutkan orang dengan sangat, sehingga han tam
menghantam, jatuh menjatuhkan dan hina-menghinakan. Di zarnan naiknya
Itemegahan Bani Umaiyah dan Bani Abbas. di abad pertama dan kedua,
timbullah Sufyan Tsauri yang lari, kian ke mari karena rnengclakkan pcrgaulan
dengan "Orang Dunia ".

Timbullah orang-orang utarna sebagai Rabi'atul Adawiyah, Hasan Bashri,
Fadhail bin 'Ayyaadh dan lain-lain.

Kemudiannya bertarnbah kembanglah fikiran, dan bertambah mengalirlah
Itebudayaan Quran diseantero Alam. Meliputi benua Persia. India. Andalusia.
Asia Kecil dan Asia Tengah. Berternulah dia dengan berbagai fikiran dan
berbagai Filsafat agama. Kadang disalinnya. kadang disinggungnya. Maka
terjadilah pemberian dan pcngambilan. Di situlah tumbuhnya Kebudayaan
Islam. Meliputi segala macam ilmu : Sejak Fiqhi (hukurn), dan Ushul Fiqhi
(Filosofi of Law). llmul-Qalam (Theologie of Islam). Filsafat atau Hikrnat,
Tasauf dan lain-lain. Timbullah satu gulungan rnata rantai yang indah untuk
mencapai kemajuan kernanusiaan di dunia. Maka tirnbullah tasauf, sebagai
suatu persembahan ilmu Budi dan Kebathinan dari Islam kepada dunia
seumumnya. untuk discmpumakan kalau belum scmpuma. Karena pekerjaan
kebatinan itu di dunia ini, tidaklah semaju uru.sankelahiran!

Ibarat suatu sungai besar dan panjang. Quran telah mengalir dari kcliling
Ka'bah. Sebagai sumbcr telaganya, Sumur Zam-Zam yang bcrtuah. Mengalir
ke Irak, Per+a, Hindustan, tanah Turki dan seterusnya. Telah banyak ncgeri
yang ditemuinya, ialah rnenurut keadaannya dalam lcrnbah dan tching yang
dilaluinya, ialah rnenurut keadaan tanah dan iklim yang dilaluinv a uu pula.

Apa yang kita hcrankan? Bukankah Quran mcmbuka fikiran dan rasa')
Bukankah dia scngaja tidak mclcbur suatu kcbangsaan yang dia dapati, kc

dia suka menjadi Nabi kaya sebagai Sulaiman, atau menjadi papa sebagai
Ayub, Ialu memilih lapar sehari, kenyang sehari. Karena di waktu lapar dia
bersabar memikul penderitaan, dan di waktu kenyang di bersyukur. Sabar
menderita dan syukur menerima anugerah, adalOO keduanya inti imbangan
dalam pelajaran hidup.

Berkesan Quran itu pada hidup sahabat-sahabatnya yang utarna dan
besar. Pada Abubakar, yang kurus-kering badannya, berkesan sujud di
keningnya, kurang tidur, sebab maIamnya penuh dengan ibadat. Pada Umar
yang dalam jadi KhalifOO pemah hanya memiliki se-pesaIinan pakaian. pada
Utsman, dan pada Ali, dan pada Abi Zarr dan lain-lain.

Jadi penulis berkesimpulan bOOwa tasauf Islam itu bersumber dari Quran
dan Hadits sendiri.

Setelah Islam dan ummatnya berkembang timbullOO orang-orang yang
disebut Zooid atau 'Abid atau Nabi, Yang tidak perduli akan kemegOOan
duniawi yang diperebutkan orang dengan sangat, sehingga han tam-
menghantam, jatuh menjatuhkan dan hina-menghinakan. Di zaman naiknya
kemegahan Bani Umaiyah dan Bani Abbas, di abad pertama dan kedua,
timbullah Sufyan Tsauri yang Iari, kianke mari karen a mengelakkan pergaulan
dengan "Orang Dunia ".

Timbullah orang-orang utarna sebagai Rabi'atul AdawiyOO, Hasan Bashri,
. Fadhail bin 'Ayyaadh dan lain-lain.

Kemudiannya bertarnbOO kembanglah fikiran, dan bertarnbOO mengalirlah
kebudayaan Quran diseantero Alam. Meliputi benua Persia, India, Andalusia,
Asia Kecil dan Asia TengOO. liertemulOO dia dengan berbagai fikiran dan
berbagai Filsafat agama. Kadang disaIinnya, kadang disinggun~ya. Maka
terjadilah pemberian dan pengambilan. Di situlOO tumbuhnya Kebudayaan
Islam. Meliputi segaIa macam ilmu : Sejak Fiqhi (hukum), dan Ushul Fiqhi
(Filosofi of Law), I1mul-QaIam (Theologie of Islam), Filsafat atau Hikmat,
Tasauf dan lain-lain. Timbullah satu gulungan mata rantai yang indOOuntuk
mencapai kemajuan kemanusiaan di dunia. Maka timbullah tasauf, sebagai
suatu persembOOan ilmu Budi dan Kebathinan dari Islam kepada dunia
seumumnya, untuk disempumakan kalau belum sempuma. Karena pekerjaan
kebatinan itu di dunia ini, tidaklah semaju urusan ke/ahiran!

Ibarat suatu sungai besar dan panjang. Quran telah mengalir dari keliling
KabOO. Sebagai sumber telaganya, Sumur Zam-Zam yang bertuah. MengaIir
ke Irak, Per.;;a, Hindustan, tanOOTurki dan seterusnya. TelOO ban yak negeri
yang ditemuinya, ialah menurut keadaannya daIam lembah dan tebing yang
dilaIuinya, ialah menurut keadaan tanOOdan iklim yang dilaluinya itu pula.

Apa yang kita herankan? Bukankah Quran membuka fikiran dan rasa?
Bukankah dia sengaja tidak melebur suatu kebangsaan yang dia dapati, ke
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Bukan itu saja! Pun buah hasil pcndapat dari Socrates, Plato dan
Aritotcles, Spinoza, Descartes, Hegel, Thomas Aquino dan Bruno, Rousseuau
dan Tolstoy, dan siapa juapun. Jadikanlah semuanya bahan pembanding,
untuk mcngecap sari Kebenaran Hakikat, Yaitu : Alquran.

"lkhtalafan Nasu fi rnaqad raau wa rawau
Wa kulluhum yadda'unal'l fauza bin-Nashri
Fakhuz biqaulin yakunan Nashshu yanshuruhu
Imma 'Anil-Lahi auan Sayyidil Basyari".

"Tclah bcrselisih manusia icntang yang mereka pandang
dan rnereka cL'riterakan
Semuanya mengaku bahwa mcrekalah yang menang rnendapat
Maka ambillah kata-kata yang disokong olch Nash
Baik dari Allah, atau dari Pcnghulu scgala Insan").
AI-Ghazali, Ibnu Tairniyah, Ibnu Qayyirn
Ihnu 'Araby, Ibnu Sabi'in, Ibnu AI-Faridh,
Jalaluddin Rumi, dan lain-lain.

XLVIII

dalam kcbangsaan satu saja, rnisalnya Arab. Bukankah Turki rnasih tetap
Turki dan Persia rnasih tetap Persia? Bukankah dia telah dikatakan : 'Rahrnat
bagi Alarn? Bahagia siapa yang rncmcgangnya''. Dan "celaka siapa yang
mcninggalkannya" Walaupun dia bangsa apa.

Maka tirnbullah kesimpulan kcdua : "Quran tetap Quran, kesanalah
dikembalikan segala perjalanan fikiran yang bersimpang alur bagi ummat
Is/am".

Jalan Tuhan adalah dinarnakan "Sirathal Mustaqim", jalan yang lurus.
Lurus tctapi sulit, Harus ditrmpuh dcngan pcrjuangan. Ibnul Qayyim telah
rncngurnpamakannya dcngan pcrahu, Ombaknya besar! Kadang-kadang amat
bcrbahaya, tetapi dia mesti ditcmpuh, Hamzah Fanshurishufi ketika di Aceh
abad kc-17 menyusun "Syair Pcrahu", Maka ahli-ahli Tasauf yang besar
besar dan ahli-ahli fikir besar-besar telah mcnempuhnya. Banyak kesan yang
tclah mcrcka ringgalkan buat k ita. Kadang-kadang kcras pertcntangan rncreka.
Salah rncnyalahkan, kafir rncngkafirkan. Yah, rnernang jalan ini sulit'

Maka bagaimanakah sikap kita sekarang ini'
Maka timbullah kcsimpulan yang kcuga: "Mari kita kembali kepada

sumbernya, yaitu Quran dan Sunnah, Dan mari jadikan segala kemajuan
fikiran dan oendapat orang yang terlebih dahulu menjadi bahan :

dalam kebangsaan satu saja, misalnya Arab. Bukankah Turki masih tetap
Turki dan Persia masih tetap Persia? Bukankah dia telah dikatakan : 'Rahmat
bagi Alam? Bahagia siapa yang memegangnya". Dan "ce1aka siapa yang
meninggalkannya" Walaupun dia bangsa apa.

Maka timbullah kesimpulan kedua : "Quran tetap Quran. kesanalah
dikembalikan segala perjalanan fikiran yang bersimpang alur bagi ummat
Islam".

lalan Tuhan adalah dinamakan "Sirathal Mustaqim", jalan yang lurns.
Lurus tetapi sulit, Harus·ditempuh. dengan perjuangan. Ibnul Qayyim telah
mengumpamakannya dengan perahu. Ombaknya besar! Kadang-kadang amat
berbahaya, tetapi dia mesti ditempuh. Hamzah Fanshurishufi ketika di Aceh
abad ke-17 menyusun "Syair Perahu". Maka ahli-ahli Tasauf yang besar-
besar dan ahli-ahli fikir besar-besar telah menempuhnya. Banyak kesan yang
telah mereka tinggalkan buat kita, Kadang-kadang keras pertentangan mereka.
Salah menyalahkan, kafir mengkafirkan, Yah, memang jalan ini sulit!

Maka bagOOmanakah sikap kita sekarang ini!
Maka timbullah kesimpulan yang ketiga: "Mari kita kembali kepada

sumbernya. yaitu Quran dan Sunnah. Dan mari jadikan segala kemajuan
fikiran dan pendapat orang yang terlebih dahulu menjadi bahan :

XLVIII

"Ikhtalafan Nasu fi maqad raau wa rawau
Wa kulluhum yadda'unal'l fauza bin-Nashri
Fakhuz biqaulin yakunan Nashshu yanshuruhu
Imma 'Anil-Lahi au'an Sayyidil Basyari".

'Telah berselisih manusia ten tang yang mereka pandang
dan mereka ceriterakan
Semuanya mengaku bahwa merekalah yang menang mendapat
Maka ambillah kata"kata yang disokong oleh Nash
Book dari Allah, atau dari Penghulu segala Insan").
Al-Ghazali, Ibnu TOOmiyah, Ibnu Qayyim
Ibnu 'Araby, Ibnu Sabi'in, Ibnu Al-Faridh,
lalaluddin Rumi, dan lain-lain.

Bukan itu saja! Pun buah hasil pendapat dari Socrates, Plato dan
Aritoteles, Spinoza, Descartes, Hegel, Thomas Aquino dan Bruno, Rousseuau
dan Tolstoy, dan siapa juapun. ladikanlah semuanya bahan pembanding,
untuk mengecap sari Kebenaran Hakikat, YOOtu: Alquran.
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Enarn atau tujuh ratus tahun red up cahaya pcrkcrnbangan fikiran dalam
Islam, Berkisar dan bcrgilir kebesaran ke tanah Barat. Tetapi masuknya fajar
abad ke duapuluh Masehi, atau abad ke ernpatbclas lslarny, membawa cahaya
dari pcrtumbuhan baru, Dalam Islam terjadi silihan . Tajaddud.

lamaluddin Al-Af'gany. Muhammad Abduh dan murid-muridnya.
Semuanya tclah membangkukan sernangat Quran. Mengajak urnmat kembali
kepada Qurannya.

Sir Maulana Muhammad Iqbal di India. pcncipta dari cita-cita negara
Islam Pakistan. yang dcngan pcnuh ceinsyafan dan tiada segan, mempelajari
Filsafat dan perkernbangan pcngetahuan Barat. Dan dalam dasar jiwanya
sendiri telah hidup dcngan suburnva ajaran lalaluddin Rumi tentang Tasauf.
Tcntang Isyq. Tentang Fanaa dan Baqa.

Filsafat-Tasauf Iqbal adalah pcrmulaan pcrkrmhangan Filsafat Tasauf
Islami kernbali Shufiyahnya terlukis dalam syair-syairnya "Bi Khudi" dan
"Asrari Khudi". Pusaka kcrncgahan kebcsaran Islam di India dan Persia telah
dijahn kcrnbali dengan bcrpcdornan kepada Quran dan bcrbahan kcmajuan
fikiran dan pcngeLahuan cara Barat olch Iqbal.

Sahabatku Mohammad Natsir rncngatakan : "Iqbal adalah jembatan
yang mempertemukan Filsafat Barat dengan perasaan Batin Timur"

Iqhal Lelah menyarnbung bcngkalai Ghazali dan ibnu Tairniyah, Ihnu
'Arabi dan lalaluddin Rurni

Dia merasa scdih karena dia tidak mcngcrti bahasa Arab. "Ucapanku
tclah menghidupkan kcmbah api Persia yang telah redup. Sayang lidahku
tidak dikenal oleh surnbcrnya. yaitu lcrnbah HCJaz··.

Tasaufnya bukan untuk mali, tetapi untuk hidup. "Filsafat pcnjclasan
hidup, kesusasteraan nyanyian hid up, kescruan pcrhiasan hidup. dan tasauf
inti-sari hidup, dan ibadat pcgangan hidup!"

......

l.a tanzhur ila miJn qaala. wan zhur tlaa mil Qaala" Kata Sayidim
All,

"Langan pandang yang berkata, pandanglah apa yang dikatakan".
Karcna hidup manusia dan fikiran manusia. dan pcndapat mumi man usia.

adalah tasauf belaka dari sabda suci Tuhan.
Dcngan itulah kita rncncruskan bcngkalai lang bclum sudah,

rncrnpcnnomi Hidup Kcbaunan. Yang sangat pcrlu urnat man usia. Terutama
di sa'at sebagai sekarang ini. Dan ingatlah yang pertama dan utama, yaitu
untuk diri scndiri,

"Carilah din dahulu sampai dapat dan scsudah dapat. hilangkanlah diri Ice
dalarn kcrnanusiaan scluruhnya",

La tanzhur ila man qaala: wan zhur ilaa rna Qaala~ Kata Sayidina
Ali :

"Jangan pandang yang berkata. pandanglah apa yang dikatakan".
Karena hidup manusia dan fikiran manusia. dan pendapat murni manusia,

adalah tasauf belaka dari sabda suci Tuhan.
Dengan itulah kita meneruskan bengkalai yang belum sudah,

mempermorni Hidup Kebatinan. Yang sangat perlu umat manusia. Terutama
di sa'at sebagai sekarang ini. Dan ingatlah yang pertama dan utama, yaitu
untuk diri sendiri.

"Carilah diri dahuhi sampai dapat dan sesudah dapat, hilangkanlah diri ke
daiam kemanllsiaan seluruhnya".

***
Enam atau tujuh ratus tahun red up cahaya perkembangan ftkiran dalam

Islam. Berkisar dan bergilir kebesaran ke tanah Barat. Tetapi masuknya fajar
abad ke duapuluh Masehi, atau abad ke empatbelas Islamy, membawa cahaya
dari pertumbuhan barn. Dalam Islam terjadi silihan , Tajaddud.

Jamaluddin AI-Afgany, Muhammad Abduh dan murid-muridnya.
Semuanya telah membangkitkan semangat Quran. Mengajak ummat kembali
kepada Qurannya.

Sir Maulana Muhammad Iqbal di India, pencipta dari cita-cita negara
Islam Pakistan, yang dengan penuh iceinsyafan dan tiada segan, mempelajari
Filsafat dan perkembangan pengetahuan Barat. Dan dalam dasar jiwanya
sendiri telah hidup dengan subumya ajaran Jalaluddin Rumi ten tang Tasauf.
Tentang Isyq. Tentang Fanaa dan Baqa.

Filsafat- Tasauf Iqbal adalah permulaan perkembangall Filsafat Tasauf
Islami kembali Shufiyahnya terlukis dalam syair-syaimya "Bi Khudi" dan
"Asrari Khudi". Pusaka kemegahan kebesaran Islam di India dan Persia telah
dijalin kern bali dengan berpedoman kepada Quran dan berbahan kemajuan
fikiran dan pengetahuan cara Barat oleh Iqbal.

Sahabatku Mohammad Natsir mengatakan : "Iqbal adalah jembatan
yang mempertemukan Filsafat Barat dengan perasaan Batin Timur"

Iqbal telah menyambung bengkalai Ghazali dan Thnu Taimiyah, Ibnu
'Arabi dan Jalaluddin Rumi.

Dia merasa sedih karena dia tidak mengerti bahasa Arab. "Ucapanku
telah menghidupkan kern bali api Persia yang telah redup. Sayang lidahku
tidak dikenal oleh sumbernya, yaitu lembah Hejaz".

Tasaufnya bukan uotuk mati, tetapi untuk hidup. ''Filsafat penjelasan
hidup, kesusasteraan nyanyian hidup, kesenian perhiasan hidup, dan tasauf
inti-sari hidup, dan ibadat pegangan hidup!"
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Maka kurnisalkanlah kepada beliau, bahwa AbduUafal pun haruslah
menjadi Abdullah. Karena di antara syari'at dengan hakikat itu adalah lahir
dan batin; Laksana pada pohon kayu, teras dan pengubar. Teras ialah i.lti
kayu, dan mengubar ialah kulitnya.

Kayu yang hanya tinggal inti saja, tidak mengubar, atau tidak berkulit,
tidaklah lama usianya. Dan kayu yang terasnya rem uk, dan hanya tinggai
kulit saja, tidak kuat menghadapi angin ribut.

Abdul Lafal kita cela, karena mereka hanya membaca yang tersurat saja.
Abdullah pun telah menjadikan segerombolan manusia yang tidak dapat
menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman. Keduanya sama-sarna
rugi.

ftulah Ulama Syari'at,

Abdullah artinya Hamba Allah.
Abdul Lafal artinya Hamba Lafaz yang tertulis saja.

Dan seketika akan menutup buku yang belum sempuma ini karena ada
niatan lagi melanjutkannya - Insya Allah - teringatlah saya pada pertemuan
karni dengan sahabatku Prof. Djojodiguna SH. Pertama di Yogya di akhir
Desember 1950. Kedua di Kongres Kebudayaan Indonesia di bulan Oktober
1951 di Bandung.

Sahabatku Profesor itu mengatakan penyesalannya, karena ulama kita di
Indonesia ini kebanyakan hanya mementingkan syari'at saja, tidak
mementingkanhakikat Lalu dibuatnya misal dua orang Haji. Seorang namanya
Haji Abdullah dan scorang lagi Haji Abdul Lafal.

•••

Dia rindu-dendam dan 'Isyq, dan imannya bercahaya dan rnenyala,
sebagai lanjutan orang yang sangat dicintainya, yaitu Rumi.

Dia mencintai keindahan yang rnutlak, dan itulah seni hidupnya. Zat (55)
Tuhan adalah Zatnya sendiri. Dan Zat Aku pun dengan Zat-Ku sendiri.
Baginya tidak ada Wihdatul WUjud. Sebab itu dia melanjutkan Ghazali.

Rumi dan Ghazali telah berternu daIam jiwa Iqbal.
Langkah yang tertegun itu telah dilanjutkannya kembali. Dan kita yang

datang di belakang pun harus meneruskan lagi.

Nur wan-Naar.
Cahaya dan Api.

Dia rindu-dendam dan 'Isyq, dan imannya bercahaya dan menyala,
sebagai Ianjutan orang yang sangat dicintainya, yaitu Rumi.

Dia mencintai keindahan yang mutlak, dan itulah seni hidupnya. Zat (55)
Tuhan adalah Zatnya sendiri. Dan Zat Aku pun dengan Zat-Ku sendiri.
Baginya tidak ada Wihdatul Wujud. Sebab itu dia melanjutkan Ghazali.

Rumi dan Ghazali telah bertemu dalam jiwa Iqbal.
Langkah yang tertegun itu telah dilanjutkannya kern bali. Dan kita yang

datang di belakang pun hams meneruskan lagi.

Nur wan-Naar.
Cahayadan Api.

***
Dan seketika akan menutup buku yang belum sempuma ini karena ada

niatan lagi melanjutkannya - Insya Allah - teringatlah saya pada pertemuan
karoi dengan sahabatku Prof. Djojodiguna SR. Pertarna di Yogya di akhir
Desember 1950. Kedua di Kongres Kebudayaan Indonesia di bulan Oktober
1951 di Bandung.

Sahabatku Profesor itu mengatakan penyesalannya, karena ulama kita di
Indonesia ini kebanyakan hanya mementingkan syari'at saja, tidak
mementingkanhakikat. Lalu dibuatnya misal dua orang Haji. Seorang namanya
Haji Abdullah dan seorang Iagi Haji Abdul Lafal.

Abdullah artinya Hamba Allah.
Abdul Lafal artinya Hamba Lafaz yang tertulis saja.

Hulah Ulama Syari'at.

Maka kumisalkanlah kepada beliau, bahwa Abdullafal pun haruslah
menjadi Abdullah. Karena di antara syari'at dengan hakikat itu adaIah lahir
dan batin; Laksana pada pohon kayu, teras dan pengubar. Teras ialah ii1ti
kayu, dan mengubar ialah kulitnya.

Kayu yang hanya tinggal inti saja, tidak mengubar, atau tidak berkulit,
tidaklah lama usianya. Dan kayu yang terasnya rem uk, dan hanya tinggal
kuHt saja, tidak kuat menghadapi angin ribut.

Abdul Lafal kita cela. karena mereka hanya membaca yang tersurat saja.
Abdullah pun telah menjadikan segerombolan manusia yang tidak dapat
menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman. Keduanya sarna-sarna
rugi.
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•••

Semuanya untuk hidup!
Karena hid up yang tinggi dan panjang, ialah yang bemilai. Bahkan maut

sendiri pun adalah patti dari hidup yang bemilai ....

"Filsofat sebagai penjelasan hidup, kesusasteraan sebagai nyanyian
hidup, kesenian sebagai perhiasan hidup dan Tasaui sebagai inti sari hidup,
dan ibadat sebaeai pegangan hidup".

Kita harus menyempurnakan turnbuhnya kayu itu, kayu "Syajaratin
Thayyibatin", kayu yang indah mumi, berdahan, bercabang, beranting dan
berdaun subur. Itulah Islam yang sejati. Atau Agama yang sejati.

Yaitu :

Kita harus menyempurnakan tumbuhnya kayu itu, kayu "Syajaratin
Thayyibatin", kayu yang indah mumi, berdahan, bercabang, beranting dan
berdaun subur. Itulah Islam yang sejati. Atau Agama yang sejati.

Yaitu :

"Filsafat sebagai penjelasan hidup. kesusasteraan sebagai nyanyian
hidup, kesenian sebagai perhiasan hidup dan Tasauf sebaxai inti sari hidup,
dan ibadat seb'lgai pegangan hidup".

Semuanya untuk hidup!
Karena hidup yang tinggi dan panjang, ialah yang bemilai. Bahkan maut

sendiri pun adalah palO dari hidup yang bemilai....

***
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Dalam pcrjalanan sejarah 14 abad. Lelah tumbuh dalarn Islam suatu pan
dangan hidup yang arnat besar pengaruhnya, yaitu gerakan Tasauf atau ilmu
Tasauf.

Di mana-mana dalam kchidupan kaurn Muslimin nampak jelas pcngaruh
tasauf. Kadang-kadang bcrtcmu pcngaruh yang membuat jiwa besar, aan
kadang-kadang pula bcrjumpa pcngaruh lain yang setclah dibandingkan
dcngan pokok ajaran Islam yang asli nampak amat jauh pcrbcdaanya.

Dalam pcrkembangan pcnyclidikan kaum Orientalis, timbullah pcrhatian
yang khusus terhadap tasauf, schingga bcbcrapa sarjana menkhaskan penye
lidikan kepada tasauf saja. Timbullah sarjana-sarjana sebagai Nickolson,
Louis Masignon, Mac Hortcn, Acin Palacius, Yon Kraemer dan berpuluh
lagi yang lam. Dan bcbcrapa orang sarjana Bclanda mcngambil pula kesern
patan menyelidiki inti tasauf yang berkernbang di Indonesia. Maka dikajilah
Tasauf Hamzah Fanshuri. Abdurrauf Singkel, Sunan Bonang, Syekh Yusuf
Tajul Khalwati dan lain-lain. Maka muncullah Dr. Rikers. Prof. Schrieke,
Zutmulder dan lain-lain. yangmcmpcrhaukan ilmu ini dcngan sangat rncnda
lam. sehingga kadang-kadang harus diakui bahwa "perbendaharaan Rohani
Islam di Indonesia" lebih diketahui olch orang yang bukan Islam dan bukan
bangsa Indonesia.

Kita pun mengetahui, bahwa mereka mcmpclajari ilmu itu di dorong olch
berbagai motif. Ada yang somata-mara mencari ilmu karena ilrnu, dan ada
pula yang hendak mencari segi-segi kelemahan yang ada di dalamnya,
sehingga di dalam rnengernukakan pcnimbangannya tentang penumbuhan
tasauf itu, ada di antara sarjana yang rnengemukakan pcndapat bahwa tasauf
Islam itu tidak berasal dari Islam. Maka dalam hal ini, dengan sendirinya
tumbuh pertikaian di antara mercka sesarna sarjana. Ada yang mengaLakan
bahwa tasauf Islam tumbub karena pengarub Agama Kristen, terutamz
Khatolik. Ada yang mengatakan bahwa tasauf Islam tumbuh karena pc·
ngaruh Hinduisme, dan ada pula yang mcngatakan tasauf Islam tumbuh
karena pengaruh Filsafat Nco Platonisme. Tetapi ada yang mengatakan
sebaliknya, yakni Tasauf Islam bersumbcr dari Islam itu sendiri.

Penyeudixan ternadap Tasauf Islam sekarang sudah arnat meluas dan
mendalam, sehingga telah bercabang dan bcrdahan banyak. Ada ilmu tentang
hakikat Tasauf itu sendiri, mengaji artimagamat dan abwat dan terrninologi

I
Perhatian Sarjana terhadap Tasauf

BAB XI
SELAYANG PANDANG TENTANG PERKEMBAl"GAN TASAUF

BAB XI
SELAYANG PANDANG TENTANG PERKEMBANGAN TASAUF

I
Perhatian Sarjana terhadap Tasauf

Dalam perjalanan sejarah 14 abad. telah tumbuh dalam Islam suatu pan-
dangan hidup yang amat besar pengaruhnya. yaitu gerakan Tasauf atau ilmu
Tasauf.

Di mana-mana dalam kehidupan kaum Muslimin nampak jelas pengaruh
tasauf. Kadang-kadang bertemu pengaruh yang membuat jiwa besar. aan
kadang-kadang pula berjumpa pengaruh lain yang setelah dibandingkan
dengan pokok ajaran Islam yang asli nampak amat jauh perbedaanya.

Dalam perkembangan penyelidikan kaum Oriental is, timbullah perhatian
yang khusus terhadap tasauf, sehingga beberapa sarjana menkhaskan penye-
lidikan kepada tasauf saja. Timbullah sarjana-sarjana sebagai Nickolson,
Louis Masignon, Mac Horten, Acin Palacius, Yon Kraemer dan berpuluh
Jagi yang lain. Dan beberapa orang sarjana Belanda mengambil pula kesem-
patan menyelidiki inti tasauf yang berkembang di Indonesia. Maka dikajilah
Tasauf Harnzah Fanshuri. Abdurrauf Singkel, Sunan Bonang, Syekh Yusuf
Tajul Khalwati dan lain-lain. Maka muncullah Dr. Rikers. Prof Schrieke.
Zutmulder dan lain-lain, yangmemperhatikan Hmu ini dengan sangat menda-
lam, sehingga kadang-kadang harus diakui bahwa "perbendaharaan Rohani
Islam di Indonesia" lebih diketahui oleh orang yang bukan Islam dan bukan
bangsa Indonesia.

Kita pun mengetahui, bahwa mereka mempelajari ilmu itu di dorong oleh
berbagai motif. Ada yang semata-mata mencari ilmu karena ilmu, dan ada
pula yang hendak mencari segi-segi kelemahan yang ada di dalamnya,
sehingga di dalam mengemukakan pertimbangannya ten tang pertumbuhan
tasauf itu, ada di antara sarjana yang mengemukakan pendapat bahwa tasauf
Islam itu tidak berasal dari Islam. Maka dalam hal ini, dengan sendirinya
tumbuh pertikaian di antara mereka sesama sarjana. Ada yang mengatakan
bahwa tasauf Islam tumbuh karena pengaruh Agama Kristen, terutama
Khatolik. Ada yang mengatakan bahwa tasauf Islam tumbuh karena pe-
ngaruh Hinduisme, dan ada pula yang mengatakan tasauf Islam tumbub
karena pengaruh Filsafat Neo Platonisme. Tetapi ada yang mengatakan
sebaliknya, yakni Tasauf Islam bersumber dari Islam itu sendiri.

PenyeU<11lcanterhadap Tasauf Islam sekarang sudah amat meluas dan
mendalam. sehingga telah bercabang dan berdahan banyak. Ada ilmu tentang
hakikat Tasauf itu sendiri, mengaji arti magamat dan abwat dan terminologi
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Adapun tentang pengarnbilan narnanya, sudah menjadi perkataan di
antara ahli loghat, Ada yang mengatakan dari shuffah, ada yang mengatakan
dari Shufanah, ada yang mengatakan dari Shifa', dan yang lebih terkenal ialah
diambil dari bulu binatang ternak, karnbing dan unta, diambil menjadi
pakaian setelah ditenun dengan kasarnya. Orang yang menanggalkan pakaian
sutera dewangga Ialu menukamya dengan pakaian bulu yang sangat di bawah
dan sederhana. Dinarnai Mutashawwif. Dan cara-cara yang ditempuh dalarn
hidup dinarnai Tashawwuf.

Nama ini tak dikenal di zaman Nabi. Tetapi ada kesannya pada Nabi.
Pokok ajaran Islam adalah Tauhid La Ilaha Illal Lah. Tiada Tuhan selain

Allah!
Qui Huwallahu Ahad - Katakanlah bahwa Allah itu Esa adanya.
Wahhada. Yuwahhidu, Tauhidan - Menyatukan, terus mcnyatukan

sehingga menjadi saw. Menghimpunkan segalanya kepada Satu, rneniadakan
kesatuan pada yang lain.

Tidak boleh singgah jiwa kepada yang lain. karena Adanya yang lain.
hanyalah karena ditiadakan oleh yang Satu. Yang Satu itu diluar dari yang

lain-lain yang dipakai oleh Shufi. Ada pula penyelidikan khusus tcrhadap
pcrkernbangan tharikat-tharikat dan Suluk.

Ada pula Tasauf AI Muqarin, yaitu perbandingan di aruara Tasauf
(mistik umum). Dan ada penyelidikan yang khusus terhadap pelopor-pclopor
tasauf. Misalnya tentang Al Ghazali, Al Hallaj, Ibnu Arabi Suhrawardi. Ibnu
Sabi'in. Dan ada pula pcnyelidikan khas tentang tasauf di Persia. Pujangga
dan Filosof Islam yang besar A llama Mohammad Iqbal rnasuk kc dalarn
gclanggang dan membicarakan perkembangan tasauf di Persia ini.

Selama ini sarjana Islam Indonesia belumlah memasuki gclanggang ini,
belum scpcrti dilakukan oleh sarjana-sarjana Barat padahal ini sangatlah
pcnting. Karcna bagaimanapun mcngatakan bahwa menyelidiki ilmu pcngc
tahuan adalah obyektif, namun subyektifnya mesti ada. Bagaimanapun luas
dan dalamnya ilmu yang dicari, termasuk menyelidiki tasauf itu scndiri,
namun tasauf Islam yang diselidiki oleh orang Kristen, tidaklah sarna pcni
laiannya dcngan jika tasauf itu diselidiki oleh orang Islam scndiri.

Kita rasailah sekarang kckurangan itu. Karena memang kita masih sangat
kekurangan sarjana, yang pangkalan berfikimya ialah Islam itu scndiri.
Seorang dari sarjana Islam Indonesia itu ialah Prof. DR. Rasjidi.

Kala tasauf tak pcmah didengar di zarnan Nabi kita Muhammad Saw. Dr.
Philip K. Hitti dalam bukunya "Dunia Arab" mengatakan bahwa nama tasauf,
baru didcngar pada pcrtengahan abad kedua Hijriah, Abu Hasyimlah yang
mula mula mcncantumkan Ash Shufi di ujung narnanya.

lain-lain yang dipakai oleh Shufi. Ada pula penyelidikan khusus terhadap
perkembangan tharikat-tharikat dan Suluk.

Ada pula Tasauf Al Muqarin, yaitu perbandingan di antara Tasauf
(mistik umum). Dan ada penyelidikan yang khusus terhadap pelopor-peloPor
tasauf. Misalnya tentang Al Ghaza/i. Al Hal/aj. Ibnu Arabi Suhrawardi. Ibnu
Sabi'in. Dan ada pula penyelidikan khas tentang tasauf di Persia. Pujangga
dan Filosof Islam yang besar A//amaMohammadlqbal masuk ke dalam
gelanggang dan membicarakan perkembangan tasauf di Persia ini.

Selama ini sarjana Islam Indonesia belumlah memasuki gelanggang ini,
betum seperti dilakukan oleh sarjana-sarjana Barat, padahal ini sangatlah
penting. Karena bagaimanapun mengatakan bahwa menyelidiki ilmu penge-
tahuan adalah obyektif, namun subyektifnya mesti ada. Bagaimanapun luas
dan dalamnya ilmu yang dicari, termasuk menyelidiki tasauf itu sendiri,
namun tasauf Islam yang diselidiki oleh orang Kristen, tidaklah sarna peni-
laiannya dengan jika tasauf itu diselidiki oleh orang Islam sendiri.

Kita rasailah sekarang kekurangan itu. Karena memang kita masih sangat
kekurangan sarjana, yang pangkalan berfikimya ialah Islam itu sendiri.
Seorang dari sarjana Islam Indonesia itu ialah Prof. DR. Rasjidi.

Kata tasauf tak pemah didengar di zaman Nabi kita Muhammad Saw. Dr.
Philip K. Hitti dalam bukunya "Dunia Arab" mengatakan bahwa nama tasauf,
bam didengar pada pertengahan abad kedua Hijriah, Abu Hasyimlah yang
mula-mula mencantumkan Ash Shufi di ujung namanya.

Adapuntentang pengambilan namanya, sudah menjadi perkataan di
antara ahli loghaL Ada yang mengatakan dari shuffah, ada yang mengatakan
dari Shufanah, ada yang mengatakan dari Shifa', dan yang lebih terkenal ialah
diarnbil dari bulu binatang temak, karnbing dan 0018, diambil menjadi
pakaian setelah ditenun dengan kasarnya. Orang yang menanggalkan pakaian
sutera dewangga lalu menukarnya dengan pakaian bulu yang sangat di bawah
dari sederhana. Dinarnai Mutashawwif. Dan cara-cara yang ditempuh dalam
hidup dinamai Tashawwuf.

Nama ini tak dikenal di zaman Nabi. Tetapi ada kesannya pada Nabi.
Pokok ajaran Islam adalah Tauhid La Ilaha I//al Lah. Tiada Tuhan selain

Allah!
Qui Huwallahu Ahad - Katakanlah bahwa Allah itu Esa adanya.
Wahhada, Yuwahhidu, Tauhidan - Menyatukan, teros menyatukan

sehingga menjadi satu. Menghimpunkan segalanya kepada Satu, meniadakan
kesatuan pada yang lain.

Tidak boleh singgah jiwa kepada yang lain, karena Adanya yang lain,
hanyalah karena ditiadakan oleh yang Satu. Yang Satu itu diluar dari yang
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Kalau hati tidak singgah lagi kepada yang lain artinya negatif, niscara
ada lckatnya, ada ternpat terpautnya yang posiuf. Tadinya dia berupa
kcpcrcayaan Tauhid, akhimya mcnjcimaiah dia menjadi Cinta!

Kalau sekiranya Jlmu Jiwa Modcren mcmbagi manusia kepada tiga
bag ian. yaitu pcrasaan dan kcmauan (rasa. periksa cipta dan karsa), maka
cinta adalah tiga kekuatan itu bcrgabung jadi satu, mclepaskan diri dari berat

2. CINTA

"Tidak mcmpunyai apa-apa. dan udak dipunyai olch apa-apa.Manusia
mcrasa bangga dcngan harta bcndanya dan anak turunannya. Maka Alquran
mcmbcri ingat bahwa harta bcnda dan anak turunannya hanyalah hiasan
hidup dunia saja, lain tidak, yang kekal ialah amal yang saleh.

Banyak orang yang terpaut hatinya kcpada dunia. segala ragam
kcindahannya. lalu dibcri peringatan. dunia hanyaiah ternpat singzah orang
lalu.

"La yamliku syai'an "u Iii vamlik uhu sva'iun'

Sedang Tauhid, dengan scndirinya akan menimbul1an Zuhd. Zuhd artinya
adalah tidak ada perhatian kepada 'yang lam, kecuali kepada Allah. Srla in
dari Allah talc ada yang tcrkcnang dalam hall, Scbab uu orang Zuhud
rncrasai.

I. ZUHD

diadakannya. Dan yang lain itu, scmuanya adalah rnakhluk belaka. alam
belaka. Baile dia alam zahir, ataupun alam yang batin. Baile ujudnya itu
Khariji atau ujudnya Zihni!

Apabila tauhid tclah mcndalam pada jiwa seseorang 'Abid, bcrusahalah
dia mcnggabungkan jiwanya itu dcngan khaliknya, dan rnclcpaskan jiwa itu
dari pcngaruh yang lain.

Dan ajaran Nabi Muhammad Saw adalah rnenunjukkan bagaimana cara
cara dan jalan-jalan yang harus ditempuh untuk memudahkan dan melancarkan
hubungan itu,

Maka scgala sesuatu yang rncngharnbat mestinya dihindarkan. Jalan
rncsti lurus. Ilulah yang dinamai Ash-shirathal Mustaqim.

diadakannya. Dan yang lain itu, semuanya adalah makhluk belaka, a1am
belaka. Baik dia alam zahir, ataupun alam yang balin. Baik ujudnya itu
Khariji atau ujudnya Zihni!

Apabila tauhid telah mendalam pada jiwa seseorang 'Abid, berusahalah
dia menggabungkan jiwanya itu dengan khaliknya, dan melepaskan jiwa itu
dari pengaruh yang lain.

Dan ajaran Nabi Muhammad Saw adalah menunjukkan bagaimana cara-
cara dan jalan-jalan yang harus ditempuh uotuk memudahkan dan melancarkan
hubungan itu.

Maka segala sesuatu yang menghambat mestinya dihindarkan. Jalan
mesti lurus. Itulah yang dinamai Ash-shirathal Mustaqim.

1. WHO

Sedang Tauhid, dengan sendirinya akan menimbulkan Zuhd. Zuhd artinya
adalah tidak ada perhatian kepada yang lain, kecuali kepada Allah. Selain
dari Allah tak ada yang terkenang dalam hati, Sebab itu orang Zuhud
merasai.

"La yamliku syai'an wa la yamlikuhu sya'iun".

''Tidak mempunyai apa-apa, dan tidak dipunyai oleh apa-apa".Manusia
merasa bangga dengan harta bendanya dan anak turunannya. Maka Alquran
memberi ingat bahwa harta benda dan anak turunannya hanyalah hiasan
hidup dunia saja, lain tidak, yang kekal ialah amal yang saleh.

Banyak orang yang terpaut hatinya kepada dunia, segala ragam
keindahannya, lalu diberi peringatan, dunia hanyalah tempat singgah orang
lalu.

2. CINTA

Kalau hati tidak singgah lagi kepada yang lain artinya negatif, niscara
ada lekatnya, ada tempat terpautnya yang positif. Tadinya dia berupa
kepercayaan Tauhid, akhimya menjelmalah dia menjadi Cinta!

Kalau sekiranya llmu Jiwa Moderen membagi rnanusia kepada tiga
bagian, yaitu perasaan dan kemauan (rasa, periksa cipta dan karsa), maka
cinta adalah tiga kekuatan itu bergabung jadi satu, melepaskan diri dari berat
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"Tuhan telah menuliskan alas dirinya sendiri rasa nnw xasih."

"Kutaba 'ala nafsthir Rahmah"

Beberapa pcnyelidik Kristen mendapat kcsan, sctclah diikutinya dcngan
pandangan hidupnya. bahwa ajaran cinta dalam Tasauf itu bcrasal dari
Kristen! Cinta atau Hubb.

Secara ilmiah. sudilah kiranya sarjana uu rnenilik Alquran dan mcnolong
membcbaskan dirinya seberuar dari pcngaruh pcrasaan lain.

Pedornan yang pertarna harus diarnbil dan Alquran itu sendiri. Di sana
terdapat bcbcrapa perkataan yang rncngandung Cinta, dan terdapat kalirnat
Hubb itu sendiri.

Perrama ucapan BISMILLAII AR RAil MAN DAN AR RA/IIM
mengandung rasa kasih dan sayang!

PENDAPAT BEBERAPA SARJANA KRISTEN

II

tarikan burni. lalu terbang kc angkasa, schrngga lcpas dari atmosfir bumi, dan
sarnpai di pcrbatasan ItU. dia duarik naik ke atas olch tcnaga yang Maha Kuat
itu bahkan tcnaga tank bum I ItU pun dan dia datangnya.

Oleh scbah ItU maka Allama Mohammad Iqbal bcrkata bahwasanya, akal
saja, udaklah dapat dibrarkan rnclalui batas dan hijab itu. Scbab akaI rtu
pcngccut: Dia mcsu bertcrnan dcngan 'lsyq, dcngan rindu. dcngan cinta!
Barulah dia akan sarnpai ke sana.

Jika dalam Alam Filsafat, Schopcnhoucr bcrkata bahwa hidup itu ialah
iradat, maka alarn Tauhid berkata bahwa Hidup itu ialah Cinta!

Di sini nyatalah pokok pangkal kaji, dan fase yang dilaluinya dan
akibatnya yang terakhir. Mulanya Tauhid yang ikhlas! Dan kalirnat Tauhid
itu discbut juga Kalimat Ikhlas, dan Sural Qui lluwal Lah disebut juga
Suratul lkhlas.

Tauhid mengakibatkan zuhud dun Zuhud mengakibatkan Cinta!
Dan di sinilah pcnnulaan dan Tasauf.

tarikan bumi, lalu terbang ke angkasa, sehingga lepas dari atmosfir bumi, dan
sampai di perbatasan itu, dia ditarik naik ke atas oleh tenaga yang Maha Kuat
itu bahkan tenaga tarik bumi itu pun dari dia datangnya.

Oleh sebab itu maka Allama Mohammad Iqbal berkata bahwasanya, akal
saja, tidaklah dapat dibiarkan melalui batas dan hijab itu. Sebab akal itu
pengecut! Dia mesti berteman dengan 'Isyq, dengan rindu. dengan cinta!
Barulah dia akan sampai ke sana.

Jika dalam Alam Filsafat. Schopenhouer berkata bahwa hidup itu ialah
iradat, maka alam Tauhid berkata bahwa Hidup itu ialah Cinta!

Di sini nyatalah pokok pangkal kaji. dan fase yang dilaluinya dan
akibatnya yang terakhir. Mulanya Tauhid yang ikhlas! Dan kalimat Tauhid
itu disebut juga Kalimat Ikhlas, dan Surat Qui Huwal Lah disebut juga
Suratul Ikhlas.

Tauhid mengakibatkan zuhud dan Zuhud mengakibatkan Cinta!
Dan di sinilah permulaan dari Tasauf.

II

PENDAPAT BEBERAPA SARJANA KRISTEN

Beberapa penyelidik Kristen mendapat kesan. setelah diikutinya dengan
pandangan hidupnya, bahwa ajaran cinta dalam Tasauf itu berasal dari
Kristen! Cinta atau Hubb.

Secara ilmiah, sudilah kiranya sarjana itu menilik Alquran dan menolong
membebaskan dirinya sebentar dari pengaruh perasaan lain.

Pedoman yang pertama harus diambil dari Alquran itu sendiri. Di sana
terdapat beberapa perkataan yang mengandung Cinta. dan terdapat kalimat
Hubb itu sendiri.

Pertama ucapan BISMILLAH AR RAHMAN DAN AR RAHIM
mengandung rasa kasih dan sayang!

"Kataba 'ala nafsihir Rahmah".

'Tuhan telah menuliskan atas dirinya sendiri rasa cznta Kasih."
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Apabila xcorang Muslim rncmbaca ayat 1111, dan Alquran uu arunva i:tbh
bacaan, dan dcngan tartil pula, tcrsalah bagarrnana bcsar gctarnyu kepada ra\;!
cinta yang ada dalam jiwa Muslim itu,

Jika orang kagum dan tcrharu rncndcngar rnustk llI1ggl dan indah, cnuh
ciptaan Bcthovcn, atau Mozart. atau Wagner, atau Strauss, maka bag: scorang
Muslim hila rncndcngar ayat uu. ada yang rncrcka udak \;!dar din IJp,
bcrcururan air matanya, ada yang pmgsan, bahkan ada yang mau sckctika uu
Juga'

KJLa l lubb atau CIIlLa itu scndri pun ada dalam Alquran

"Snunl;l;lIhn,(J Allah akan mengampuni dosa mcrcka scmuan',J. dun
sesungguhnva Diu pemberi ampun dan penvavang"

"Innal-Laha vaghfirudz dzunuba Jami'an, lnnahu huwa Gh.ipur ur
Rahim"

"Kutakanlah thai .'>1uhammad), hat hambaku yang selama 1m tclah
mcnyia-nyiakan dirinva. Ianganlah putus dia dari Rahmat Allah!"

"Qu! \a 'I 'ihadivutladuna asr afu 'ala anfusihin /_<J taqnathu nun
Rahmatil' Jhi,"

nan )11'1." l.u nDan yang lain :

"Qui ya'i 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihin La taqnathu min
Rahmatillahi. "

"Katakanlah (hai Muhammad), hai hambaku yang selama ini telah
menyia-nyiakan dirinya. Janganlah putus dia dari Rahmat Allah!"

"Innal-Laha yaghfirudz dzunuba Jami'an. Innahu huwa Ghapurur-
Rahim".

"Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa mereka semuanya. dan
sesungguhnya Dia pemberi ampun dan penyayang."

Apabila seorang Muslim membaca ayat itu, dan Alquran itu artinya ialah
bacaan, dan dengan tartil pula, tersalah bagaimana besar getarnya kepada rasa
cinta yang ada dalam jiwa Muslim itu.

Jika orang kagum dan terharu mendengar musik tinggi dan indah, entah
ciptaan Bethoven, atau Mozart, atau Wagner, atau Strauss, maka bagi seorang
Muslim bila mendengar ayat itu, ada yang mereka tidak sadar diri lagi,
bercucuran air matanya, ada yang pingsan, bahkan ada yang mati seketika itu
juga!

Kata Hubb atau Cinta itu sendiri pun ada dalam Alquran.
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"Wa minan-nasi may-yattakhidzu min dunil-Lahi anda dan vuhibbunahum
kahubbil Lahi wal Ladzina Amanu Asyaddu hubbal-Lillahi".

"Sesungguhnya Allah af1UJ{cinta kepal.. orang vang taubat kcpadoicya
dan yang sudi mensucikan dirinya."

Dalam kcpcrcayaan itu, dari Tuhanlah pcrrnulaan cinta. lalu dilcmparkan
Nya scbagian dari cinta itu kcpada sctiap kita. Orang yang bclum mcrasai
cinta itu, masih mencintai yang lain scbagai rnencintai Allah, Tetapi cinta
scorang yang bcriman hanya kcpada Allah saia.

Orang yang bcriman adalah sangat cinta kcpada Allah, Pcndcknya lnsan
yang sejati tiada lain.uicstila hmcnimbulkan cinta yang sejau. Ini bukanlah
dari ayat Injil. tctapi dari sumbcr Alquran scndiri, Yaitu ayat 165 daripada
Sural Al 8aqarah :

"Innal-Laha Yuhibbut Tawwabtna \\'a Yuhibbul Matathahhirina".

"Innal-Laha Yuhibbul Mattaqin"
"Allah cinta kepada orang yang taq« a"
"Innal-Laha Yuhibbuf Mattaqin".
"Allah cinta kepada orang yang taqwa".

"Innal-Laha Yuhibbut Tawwabina Wa Yuhibbul Matathahhirina".

"Sesungguhnya Allah amat cinta kepada orang yang taubat kepadaNya
dan yang sudi mensucikan dirinya."

Dalam kepercayaan itu, dari Tuhanlah permulaan cinta, lalu dilemparkan-
Nya sebagian dari cinta itu kepada setiap kita. Orang yang belurn merasai
cinta itu, ma$ih mencintai yang lain sebagai mencintai Allah. Tetapi cinta
seorang yang beriman hanya kepada AlIah saja.

Orang yang beriman adalah sangat dnta kepada Allah. Pendeknya Insan
yang sejati tiada lain.mestilahmenimbulkan cinta yang sejati. Ini bukanlah
dari ayat Injil. tetapi dari sumber Alquran sendiri. Yaitu ayat 165 daripada
Surat Al Baqarah :

'Wa minan-nasi may-yatlakhidzu mil! dunil-Lahi anda-dan yuhibbunahum
kahubbil Lahi waf Ladzina Amanu Asyaddu hubbal-Lillahi".
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"Katakanlah (ya Muhammad), jika adalan bapak-bapak kamu dan anak
anak kamu dan saudara kamu. dan istn kamu dan keluarga kamu dan harta
benda yang kamu kumpul-kumpulkan dan perniagaan yang kamu takuii akan
rugtnya. dan tempat tinggal yang lebih kamu ridhai. semuanya itu lebih

"Qui inkana aba-ukum ilia abna-ukum wa ikhwanukum ilia azwajukum
wa 'asyiratukum ilia amwalun iqta-tumuha wa-uja-ratun takhsyauna kasa
daha ilia masa-kinu tardhau-naha ahabba ilaikum minal-Lahi ilia Rasulihi
ilia jihadin fi sabilihi [atarab-bashu hat-ta ya' tival-Lahu bi-amrihi. wal-Lahu
la-yahdil qaumal fasiqiina." AI-Tau/Jal ayat 24.

DI dalarn Sural Al Taubah aya: 25 scon..mg bcrunan disuruh rncmihh. kc
dalam cinta scjau hcndak dilctakkan.

"[Jan setengah dari rruJnLLStaada yang mengambil pula seltun daripada
Allah menjadi tcmpat terlindung . Mereka menctntainya sebagai mcncinuu
Allah jua. Dan orang-orang yang beriman terlebih cintalah dianya kepada
Allah. "

"Dan setengah dari manusia ada yang mengambil pula selain daripada
Allah menjadi tempat terlindung. Mereka mencintainya sebagai mencintai
Allah jua. Dan orang-orang yang beriman terlebih cintalah dianya kepada
Allah."

Di dalam Surat At Taubah ayat 25 seorang beriman disuruh memilih, ke
daIam cinta sejati hendak diletakkan.

"Qul inkana aba-ukum wa abna-ukum wa ikhwanukum wa azwajukwn
wa 'asyiratukum wa amwalun iqta-tumuha wa-lija-ratun takhsyauna kasa-
daha wa masa-kinu lardhau-naha ahabba ilaikum minal-Lahi wa Rasulihi
wa jihadin fi sabilihi fatarab-bashu hat-ta ya' tiyal-Lahu bi-amrihi. wal-Lahu
la-yahdil qaumal fasiqiina." Al-Taubat ayal 24.

"Katakanlah (ya Muhammad). jika adalah bapak-bapak kamu dan anak-
anak kamu dan saudara kamu. dan istri kamu dan keluarga kamu dan harta
benda yang kamu kumpul-kumpulkan dan perniagaan yang kamu lakuti akan
ruginya. dan lempal tinggal yang lebih kamu ridhai. semuanya itu lebih
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Schab kalau scmata-rnata cinta kcpada keluarga, harta benda, rumah
grilling dan lain-lain itu jika disclidiki dcngan seksama, rumpunnya adalah
dari cirua diri scorang isLri yang mcratapi jcnazah suaminya yang terbujur
akan dikuburkan, hakikatnya ialah karcna ccmas terhadap nasib dirinya
scndiri, siapa yang akan mclindunginya setelah suaminya meninggal. Seorang
anak sckolah yang menangisi ayahnya yang mcninggal dunia, hakikatnya
ialah karcna mcmikirkan nasib dirinya scndiri, siapa yang akan mclindunginya
sctclah suarninya mcninggal. Scorang anak sckolah yang mcnangisi ayahnya
yang mcninggal dunia, hakikatnya ialah karcna mcmikirkan nasib dirinya
scndiri, siapa lagi yang akan mcngongkosi sckolahnya! Dcmikianlah
sctcrusnya. Olch scbab itu diinsyafkanlah kcpada manusia, supaya cintanya
uu dikcrnbalikan scluruhnya kcpada asal :

Cinta kepada Tuhan ..... '
Orang yang telah mcngaku beriman itu pun diberi peringatan lagi, bahwa

iman itu sendiri pun menimbulkan rasa cinta sejau. Tidak merasa tcrpaksa,
sehingga Tuhan memberi peringatan kcpada orang yang beriman itu, Jika
sckiranya ada di antara mcreka yang murtad mcninggalkan Agama, Tuhan
akan mcndatangkan kaum yang cintanya kepada Tuhan berbalas-balasan.
Terscbut di dalam Sural AI Maidah ayat 54.

"Cinta dalam Tuhan. kecintaan dalam Tuhan."

Al-hubbu fil-Lahi wal baghdhu fil-Lahi"

Palla lahirnya narnpak scbagai ada paksaan mcmilih cinta. Tetapi pada
hakikatnya xatu hati adalah tcrlalu scmpit akan rnernuat dua cinta.

AI Hadits dari Nabi Muhammad Saw mcmberikan jalan ke luar bagi
kcraguan yang tumbuh karcna disuruh mcmilih itu. Payahlah orang
rncrnbongkar cinta kcpada ayah dan anak, harta benda dan kcmcgahan dunia.
Nabi rncrnberikan pcnjclasan bahwa scmuanya itu dicintai tidak lain ialah di
dalam cinta kcpada Allah. Orang mcncintai scmuanya sebagai nikmat Tuhan.
Scbab itu hadits rncngatakan :

kumu cuuai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad pada jalan-Nya,
maka awaslah kamu, sampai Allah mendatangkan ketentuan-Nya. Dan Allah
tidaklah akan memberi hidayat kepada orang vane fasiq."

kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad pada jalan-Nya.
maka awaslah kamu. sampai Allah rnendatangkan ketentuan-Nya. Dan Allah
tidaklah akan memberi hidayat kepada orang yanR jasiq."

Pada lahirnya nampak sebagai ada paksaan memilih cinta. Tetapi pada
hakikatnya satu hati adalah terlalu sempit akan memuat dua cinta.

AI Hadits dari Nabi Muhammad Saw memberikan jalan ke luar bagi
keraguan yang tumbuh karena disuruh memilih itu. Payahlah orang
membongkar cinta kepada ayah dan anak, harta benda dan kemegahan dunia.
Nabi memberikan penjelasan bahwa semuanya itu dicintai tidak lain ialah di
dalam cinta kepada Allah. Orang mencintai semuanya sebagai nikmat Tuhan.
Sebab itu hadits mengatakan :

~ • , o",~ ~ • ::';;''''\cU,)\ ~ d:>; j\ .....L.U\~.; '-?Y . :" .; .;'
Al-hubbu jil-Lahi wal baghdhu jil-Lahi"

"Cinta dalam Tuhan. kecintaan dalam Tuhan."

Sebab kalau semata-mata cinta kepada keluarga, harta benda, rumah
gedung dan lain-lain itu jika diselidiki dengan seksama, rumpunnya adalah
dari cinta diri seorang istri yang meratapi jenazah suaminya yang terbujur
akan dikuburkan, hakikatnya ialah karena cemas terhadap nasib dirinya
sendiri, siapa yang akan melindunginya setelah suaminya meninggal. Seorang
anak sekolah yang menangisi ayahnya yang meninggal dunia, hakikatnya
ialah karena memikirkan nasib dirinya sendiri, siapa yang akan melindunginya
setelah suaminya meninggal. Seorang anak sekolah yang menangisi ayahnya
yang meninggal dunia, hakikatnya ialah karena memikirkan nasib dirinya
sendiri. siapa lagi yang akan mengongkosi sekolahnya! Demikianlah
seterusnya. Oleh sebab itu diinsyalkanlah kcpada manusia, supaya cintanya
itu dikembalikan seluruhnya kepada asal :

Cinta kepada Tuhan ..... !
Orang yang telah mengaku beriman itu pun diberi peringatan lagi, bahwa

iman itu sendiri pun menimbulkan rasa cinta sejati. Tidak merasa terpaksa,
sehingga Tuhan memberi peringatan kepada orang yang beriman itu. Jika
sekiranya ada di antara mereka yang murtad meninggalkan Agama, Tuhan
akan mendatangkan kaum yang cintanya kepada Tuhan berbalas-balasan.
Tersebut di dalam Surat AI Maidah ayat 54.
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Semua ayat itu adaiah bukti yang di atasnya tak usah iagi dicari bukti,
bahwa sumbcr Cinta daiam Tasauf Islam itu adaiah Islam itu sendiri.

"Katakanlah (Muhammad)! Jika adalah kamu mencintai Allah. ikutilah
Aku. Niscaya dicintai pula kamu oleh Allah dan diampuni Nya pula dosa
kamu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penvayangl Ali Imran ayat
31.

"Qui in-kuntum tuhib-bu nal-Lahu fattabi'uni yuhbibkumul-Lahu wa
yaghfir lakum dzunubakum wal-Lahu ghafurur-Rahimun." Ali-Imran ayat 31.

Tctapi datang pula ayat yang lain yang rnengakui bahwa cinta itu ada
dalam rumpun jiwa manusia. Cinta terhadap Tuhan. Lalu dengan perantaraan
Muhammad saw. Tuhan menyampaikan pesan tersebut di daiam Sural Ali
Imran ayat 31.

Wahai orang yang beriman! Barang siapa yang murtad di antara
kamu dari agamanya. maka akan mendatangkan Tuban Allah dengan
suatu Kaum yang Tuhan cinta kepada mereka dan mereka pun cinta
kepada Tuhan."

"fa ayyuhal Ladzina amanu man vartadda minkum 'an-di-nihi fa saufa
ya'tiyal-Lahu biqaumin yuhib-buhum wa yuhib-bunahu," AI Maidah ayat 54.

"Ya ayyuhal Ladzina amanu man yartadda minkum 'an-di-nihi fa saufa
ya'tiyal-Lahu biqaumin yuhib-buhum wa yuhib-bunahu." Al Maidah ayat 54.

'Wahai orang yang beriman! Barang siapa yang murtad di antara
leamu dari agamanya. maka akan mendatanglean Tuhan Allah dengan
suatu Kaum yang Tuhan cinta kepada men-lea dan merelca pun cinta
kepada Tuhan."

Tetapi datang pula ayat yang lain yang mengakui bahwa einta itu ada
dalam rumpun j,iwa manusia. Cinta terhadap Tuhan. Lalu dengan perantaraan
Muhammad saw. Tuhan menyampaikan pesan tersebut di dalam Surat Ali
Imran ayat 31.

}1\ 'L" ", ·0' ~ -:"/~ ",' t6t~~~~o,t
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"Qui in-kuntum tuhib-bu nal-Lahu fattabi'uni yuhbibkumul-Lahu wa
yaghjir lakum dzunubakum wal-Lahu ghafurur-Rahimun." Ali-Iwan ayat 31.

"Kataleanlah (Muhammad)! Jilea adalah leamu mencintai Allah, ikutilah
Aku. Niscaya dicintai pula kamu oleh Allah dan diampuni Nya pula dosa
kamu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang! Ali Iwan ayat
31.

Semua ayat itu adalah bukti yang di atasnya talc usah lagi dieari bukti,
bahwa sumber Cinta dalam Tasauf Islam itu adalah Islam itu sendiri.

200



znr

"Fain syi'ta an tah-ya sa'i dan [amut bihi syahidan.
Wa ilia [al-gharamu lahu ahlu
Fa-mall lam yamut fi hub-bihi lam ya'isyi bihi
wa duunaj tina 'in nakhli ma janatin nakhlu."

Cinta itu mcngharapkan upah. Schab cinta itu scndiri sudahlah upah.
Pcrasaan Iman mall usia itu bertingkat, rnaka cara Tuhan mcm t ....-rikan

tuntutan pun bcrungkat pula. Ada orang yang dibcri ancaman dcngan 111:raka ,
maka timhullah khauf Ada orang yang dibcri harapan dcngan syurga, rnaka
timhullah raja 'a. Tetapi orang yang telah bcrpcngalaman lcbih tinggi,
tcrpadulah raja dnn khaufnya kcpada saw, yaitu Hubb: Cirua

Di sinilah, masuk: pelajaran Rabi'atul 'Adawiyah.
Cinta scjati tidak mengcnal bcrbagai lagi. Kalau masih ada rasa bahwa

aku, adalah aku dan cngkau, adalah cngkau, bclumlah sampai kepada inti
cinta.

Kadang-kadang tak tahulah dia apa yang akan dibicarakannya lagi,
tcrscsat mulutnya, schingga dia bcrkata karcna saking cintanya: Anal lIaqq!

Kadang-kadang ke mana saja pun dia menoleh, kekasih itu saja yang
kclihatan. Ke matahari terbit, ke bulan pumama : Allah! ke ombak bergulung,
kc angin sepoi-sepoi : Allah! Kc tangis anakyang baru lahir : Allah! Kc
kuburan yang sunyi scpi : Allah!

Kadang-kadang memuncaklah cinta itu, schingga mcrasa ingin mati saja!
MaLi saja dalam cinta, sebagairnana dikatakan olch AI Faridh.
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III
FILSAFAT CINTA MENIMIWLKAl'II TASAlJF

ill
FILSAFAT CINTA MENIMBULKAN TASAUF

Cinta itu mengharapkan upah. Sebab cinta itu sendiri sudahlah upah.
Perasaan Iman manusia itu bertingkat, maka cara Tuhan memberikan

tuntutan pun bertingkllt pula. Ada orang yang diberi ancaman dengan neraka,
maka timbullah khauf Ada orang yang diberi harapan dengan syurga, maka
timbullahraja'a. Tetapi orang yang telah berpengalaman lebih tinggi,
terpadulah raja Mn khaufnya kepada satu, yaitu Hubb; Cinta.

Di sinilah, masuk; pelajaran Rabi'atul 'Adawiyah.
Cinta sejati tidale mengenal berbagai lagi. Kalau masih ada rasa bahwa

aku, adalah aku dan engkau, adalah engkau, belumlah sampai kepada inti
cirlta.

Kadang-kadang tak tahulah dia apa yang akan dibicarakannya lagi,
terse sat mulutnya, sehingga dia berkata karena saking cintanya: Anal Haqq!

Kadang-kadang ke mana saja pun dia menoleh, kekasih itu saja yang
kelihatan. Ke matahari terbit, ke bulan pumama : Allah! ke ombak bergulung,
ke angin sepoi-sepoi : Allah! Ke tangis anakyang baru lahir : Allah! Ke
kuburan yang sunyi sepi : Allah!

Kadang-kadang memuncaklah cinta itu, sehingga merasa ingin mati saja!
Mati saja dalam cinta, sebagaimana dikatakan oleh Al Faridh.

"'" ",,, {I ".,.\#, "~.""',.-. •.:. cL~ -W .~ ,.\\,~.' ,*".\"
J' ." / •• """ " """"

J "'" ./ 0 '" " \4"'l '"~'~r9\;~~j~. ",.; ,...,"'''';-('
•. ~ - o~~ ••• 0t~.~..•/ ::,U";~ .," ~~ 0-" "'" ;' ,;

"O~\<':t':'';'~~\~V', ..•.;..\ ,-:"\~~~~- ,," " ""o. \.01.....,.1 :..;

"Fain syi'ta an tah-ya sa'i dan JamUl bihi syahidan.
Wa illa Jal-gharancu lahu ahlu
Fa-rna,. lam yamut fi hub-bihi lam ya'isyi bihi
wa auunaj tina 'in nakhli rna jallatin nakhlu."
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Rasa cinta kcpada Allah. ya bcrasal dari Zuhd. dan Zuhd yang bcraxal
pokok dari Tauhid, kadang-kadang kian bcrlarut-Iarut dan bcrlarut-larut
Dalam bahasa Minang discbut "Sansai" schingga kadang-kadang perasaan
yang tadinya hanya scmata-rnata pcrasaan, rncnjadi satu pandangan hidup.

Cinta kepada Allah. schingga rasanya tidak bcrhagi lagi di antara Aku
dengan Engkau, (Kawula ning GUSli). pada sctcngah orang mcnjadilah
Mazhab Hulu : "La ana illa Huwa", IICbk ada saya sclain Dia.

Cinta kepada Allah yang dcmikian mcndalarn, schingga apajuapun yang
terpandang, "Allah" juga yang tcringat, dan bagi sctcngah orang. mcnjadilah
dia faham "Wihdat ut Wujud" (Panthcisrncj. Langu pun Tuhan, hurni pun
Tuhan, burung, kcrnbang-rnckar. diri scndiri : Scmua Tuhan. Maka Brahman
sebagai dasar kcpcrcayaan Hindu yang tadinva dari Taunid, ocrc.mtilah
mcnjadi Wihdat ul Wuiud: Scgala yang kclihatan clok pun cll,('llIb,lhLd"

Maka terdapatlah pokok bcrtolak yang tadinya daripada Tauhid, k.rrcn.,
cinta udak terkccuali, bcrtukarlah rncnjadi svirik IPolithcixmc i.

1\
CINTA I\1E\1BAWA SA;\SAI (L\R.\T)

Berkata Fariduddin Al'Athar :
Pada suatu hari bersoaJ jawablah di antara lelatu sesama lelatu tcntang

keindahan dan kemesraan bila bcrjumpa dcngan Nur dan Nar, Cahaya dan
Api.

Masing-masing pun bercerualah tentang pcngaramannya. Maka seeker
lelatu tua mcnyuruh anak-anaknya merasai kerncsraan cahaya itu, Maka ada
yang terbang, rnaka dirasainyalah kerncsraan cahaya itu dan dirasainya pula
panas, laJu dia pulang. Yang seeker lagi mendckat kc cahaya uu, dan
tcrscntuhlah pula panas itu, nyarix terbakar sayapnya. Dia pun pulang
mernbawa bukti sayapnya yang nyanx tcrbakar. Dcrni tampillah seeker lagl
kemuka, tcrbang rncnuju cahaya, dan tcrbang mcnuju api' "Bcgini" katanya:
Dan dia pun hilang ke dalam cahayu dan ke d:,I:1I11 api' maka dialah yallg
sampai.

"Kalau engkau ingin hidup bahagia, matilah dengun Dill.
dalam keadaan syahid.
Dan kalau tak begitu, maku rindu {lUn dia adaluh ahlinva SIlI{I" 01"
Kalau bukan karena pcnycrian bungu karma.
Tidaklah lebih menghasilkan madu."

"Kalau engkau ingin hidup bahagia. matilah dengan Dia.
dalam keadaan syahid.
Dan kalau tak begitu, maka rindu pun dia adalah ahlinya. Siapa Dia.
Kalau bukan karena penyerian bunga korma,
Tidaklah lebih menghasilkan madu."

Berkata Faridu'ddin AI'Athar:
Pada suatu hari bersoaI jawablah di antara lelatu sesama leiatu ten tang

keindahan dan kemesraan bila berjumpa dengan Nur dan Nar, Cahaya dan
Api.

Masing-masing pun berceritalah tentang pengatamannya. Maka seekor
lelatu tua menyuruh anak-analcnya merasai kemesraan cahaya itu. Maka ada
yang terbang, maka dirasainyaIah kemesraan cahaya itu dan dirasainya pula
panas, laIu dia pulang. Yang seekor lagi mendekat ke cahaya itu, dan
tersentuhlah pula panas itu, nyaris terbakar sayapnya. Dia pun pulang
membawa bukti sayapnya yang nyaris terbakar. Demi tampillah seekor lagi
kemuka, terbang menuju cahaya, dan terbang menuju api! "Begini" katanya;
Dan dia pun hilang ke dalam cahaya dan ke dalam api! maka dialah yang
sampai.

IV
CINTA MEMBAWA SANSAI (LARAT)

Rasa cinta kepada Allah, ya berasal dari Zuhd, dan Zuhd yang berasal
pokok dari Tauhid, kadang-kadang kian berlarut-Iarut dan berlarut-Iarul.
Dalam bahasa Minang disebut "Sansai" sehingga kadang-kadang perasaan
yang tadinya hanya semata-mata perasaan, menjadi satu pandangan hidup.

Cinta kepada Allah, sehingga rasanya tidak berbagi lagi di antara Aku
dengan Engkau, (Kawula ning Gusti), pada setengah orang menjadilah
Mazhab Hulu : ''La ana ilia Huwa", tidak ada saya selain Dia.

Cinta kepada Allah yang demikian mendalam, sehingga apa juapun yang
terpandang, "Allah" juga yang teringat, dan bagi setengah orang, menjadilah
dia faham "Wihdat ul Wujud" (Pantheisme). Langit pun Tuhan, bumi pun
Tuhan, burung, kembang-mekar, diri sendiri : Semua Tuhan. Maka Brahman
sebagai dasar kepercayaan Hindu yang tadinya dari Tauhid, bergantilah
menjadi Wihdat ul Wujud: Segala yang kelihatan elok pun disembahlal'!

Maka terdapatlah pokok bertolak yang tadinya daripada Tauhid, karena
cinta tidilk terkecuali, bertukarlah menjadi syirik (Politheisme).
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Sebagai konsekuensi menjadi Muslim. hanya saw jalan yang ditempuh
untuk berkontalc cinta dengan Tuhan, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh
Muhammad. atau jalan yang dipandui oleh Muhammad saw.

"Ktuakanlah (hal Muhammad)! Jika benar-benar kamu ctnta kepada
Allah. Alalia" iaui! Niscaya Allah pun akan mencintaimu pula.

"Qui in kuntum tuhibbunal-Laha fauabi'uni yuhbio-kumul-Lahu".

Yakni orang yang karcna kesungguhannya mcngadakan mujahadah
dcngan hawa nafsunya, orang bcrlatih "Riadhah", orang yang mcmperbanyak
zikir, yang taubat, yang tawakkal. ikhlas dan sabar. Yang Imannya dibuktikan
olch amalnya yang shaleh, Orang-orang itu sctclah mcncmpuh bcbcrapa
pcrjuangan hidup, akan dibcri Allah "Irnrnuniteu''. yakni kckebalan jiwa!
Orang-orang itu ialah siapa saja, tidak pilih bulu, sebab Agama Islam adalah
buat scmua orang! Semua orang biasa saja menjadi Waliullah! Kadang
kadang ahwalnya yaitu anugerah sekali-sekali. Dan kadang-kadang Maqamaai
yaitu tingkat-tingkat kenaikan jiwa yang dialaminya.

Tetapi kemudian saJahlah orang mcmahamkan Wahullah ini! Orang
tidak langsung lagi mendekat Allah menurut pimpinan yang diberikan oleh
Nabi Muhammad Saw menurut avat vang di atas tadi.

"Ketahuilah bahwa sesung guhnya Aulia Allah. tidaklah merasa takut
dan tidak merasa duka cita."

"Alaa inna Auliyu Al-Lahi fa knaufun 'a/whim wa la-hum yah-zanun."
}'Ilnlls ayat 62.

Lantaran itu jika disebut orang Tasauf , teringatlah orang kcpada mistik!
lika discbut mistik, tcringatlah orang faham Panthcisrnc. Dan Panthcisrne
rncnurun kc dalam Politheismc : Scgala scsuatu Tuhan! Wali-wali,

Pokok ajaran Tauhid mcngakui adanya Wall ullah.

/'//.1 <: ", ",/, / /,,,11'/cfjfir"Jr ;_-u,0::;'-'1~'~~j t0~Y'
Lantaran itu jika disebut orang Tasauf, teringatlah orang kepada mistik!

fika disebut mistik, teringatlah orang faham Pantheisme. Dan Pantheisme
menurun ke dalam Politheisme : Segala sesuatu Tuhan! Wali-wali.

Pokok ajaran Tauhid mengakui adanya Wali ullah.

'" , .i / ~ " "',, "\ ~" " ",.//~fir"llj~~f'i~,~gjto~'
"Alaa inna Auliya AI-Lahi fa khaujun 'alaihim wa la-hum yah-zanun."

Yunus ayal 62.

"Kelahuilah bahwa sesungguhnya Aulia Allah. lidaklah merasa lakul
dan lidak merasa duka cila."

Yakni orang yang karena kesungguhannya mengadakan mujahadah
dengan hawa nafsunya, orang bedatih "Riadhah", orang yang memperbanyak
zikir, yang taubat, yang tawakkal, ikhlas dan sabar. Yang Imannya dibuktikan
oleh amalnya yang shaleh. Orang-orang itu setelah menempuh beberapa
perjuangan hidup, akan diberi Allah "Immuniteit", yakni kekebalan jiwa!
Orang-orang itu ialah siapa saja, tidak pilih bulu, sebab Agama Islam adalah
buat semua orang! Semua orang biasa saja menjadi Waliullah! Kadang-
kadang ahwalnya yaitu anugerah sekali-sekali. Dan kadang-kadang MaqamaaJ
yaitu tingkat-tingkat kenaikan jiwa yang dialaminya.

Tetapi kemudian salahlah orang memahamkan Waliullah inil Orang
tidak langsung lagi mendekat Allah menurut pimpinan yang diberikan oleh
Nabi Muhammad Saw menurut ayat yang di atas tadi.

"Qui in kunlum luhibbunal-Laha jallabi'uni yuhbib-kumul-Lahu".

"Kalakanlah (hai Muhammad)! Jika benar-benar kamu cinta kepada
Allah. Akulah ibti! Niscaya Allah pun akan mencintaimu pula.

Sebagai konsekuensi menjadi Muslim, hanya satu jalan yang ditempuh
untuk berkmtak cinta dengan Tuhan, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh
Muhammad. alau jaIan yang dipandui oleh Muhammad saw.
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Sckarang konsckwcnsi itu dilepaskan
Kagum rnclihat kcmajuan rohaniah yang dicapai scorang yang cli'-.;'Jnrka

Waliullah, lalu tirnbullah PUIUS asa atas kcsanggupan diri scndiri rncnuju
langsung kcpada Allah. Do'a-do'a dan rnunajat dan zikir yang di ajarkan Nabi
Muhammad qW tidak begitu diperdulikan lagi. Yang Ichih penung ialah
'Jalw,1I1 dill; II «<tlul). dan Rulnthuti t , Yaitu bcrjalan rncnuju Allah dcngan
pcrantaraan "guru". Mcnghadirkan guru dalarn ingatan sckctika mernulai
zikir. Akhirnya mcnuju guru di kala hidupnya dan rncnuju kubumya setelah
ia rnau!

SI guru uu pun manusia. Maka mcnurut pclajaran llrnu Jiwa, salah satu
insunk rnanusia di kala Icmah, ialah "ingin rncnycrah kcpada yang kuat".
Hilanglah kcbebasan pribadi murid yang tadinya tclan diciptakan karcna
Tauhid, dan tcrikatlah dia kcpada guru dan kepada Wali' Ditambah lagi
dcngan kcsan pada lapangan yang lain. Yaitu dalam Ilmu Fiqlu sendiri
tirnbulah ajaran Wall/! Taqlid, dan Haram Bcbas'

Tunbul pcpatah :
"Mull qalu lima tnqatlut 'a/ masvtk hatunu."
"Barang siapa yang bcrani bcrtanya "apa sebab", putuslah hubungan

kcmuridannya dcngan Syaikhnya atau gurunya."
Panjang. tak ada batasnya lagi perkara Wah ini. Sarnpai ada kepercayaan

bahwa Alam Cakrawala ini diatur olch para Auliaa. Yang di bawah sekali
adalah 4()() orang-orang baik (Akhyar), Dan di atas Ibdan itu adalah 7 orang
Sumbu Bumi (Quthub) dan di atas sekali satu orang. itulah AI GhaUSI.
Mungkrn Juga gclar "Paku Buwono" bagi raja Surakarta berasal dari fikiran
tcntang ini.

Disampmg itu disebut pula yang bemama "Mudawi ill Kalum",
pcngobat hati yang patah. Itulah Waliullah rnerangkap Nabi, yang tidak
pcmah mali-mali. dan itulah dia Nabi Khaidir 'alaihis Salam.

Kcrnudian itu bercampur-aduklah kepercayaan Ahli Tasauf Imam Mahdi,
mcmbawa kcadilan dan kebenaranl Maka apabila faham Tasauf meresap pula
ke Indonesia ini, berbcntuklah kepercayaan itu pada akan datangnya "Ratu
Adil" di tanah Jawa, dan kcdatangan "Kara Eng Data" di Makassar atau
Ujung Pandang.

Mclihat scgala gcjaIa ini, mengertilah kita apa sebab sarjana-sarjans
Barat ada yang mcngatakan bahwa kepercayaan Tasauf adalah pengaruh
Hinduisme dan yang lain bcrkata pcngaruh Budhisrne, dan yang lain pula
bcrkata pcngaruh Kristen. dan yang lain pula berkata pengaruh Neo
Platonisrnc. Karcna mereka telah mclihat bahwa faharn syirk tidaklah ada
dalam pokok ajaran Islam. bahkan itulah yang ditentang oleh Islam. Tetapi
itu pulalah yang turnbuh dalam Tasauf.

Sekarang konsekwensi itu dilepaskan
Kagum melihat kemajuan rohaniah yang dicapai seorang yang disangka

Waliullah, lalu timbullah putus asa atas kesanggupan diri sendiri menuju
langsung kepada Allah. Do'a-do'a dan munajat dan zikir yang di ajarkan Nabi
Muhammad saw. tidak begitu diperdulikan lagi. Yang lebih penting ialah
7awasuL dan WasiLah, danRabithahl. Yaitu berjalan menuju Allah dengan
perantaraan "guru". Menghadirkan guru dalam ingatan seketika memulai
zikir. Akhimya menuju guru di kala hidupnya dan menuju kubumya setelah
ia mati!

Si guru itu pun manusia. Maka menurut pelajaran IImu Jiwa, salah satu
instink manusia di kala lemah, ialah "ingin menyerah kepada yang kuat".
Hilanglah kebebasan pribadi murid yang tadinya telah diciptakan karena
Tauhid, dan terikatlah dia kepada guru dan kepada Wali! Ditambah lagi
dengan kesan pada lapangan yang lain. Yaitu dalam IImu Fiqhi sendiri
timbulah ajaran Wajib TaqLid, dan Haram Rebas!

Timbul pepatah :
"Man qaLa Lima inqatha'at masyikhatuhu."
"Barang siapa yang berani bertanya "apa sebab", putuslah hubungan

kemuridannya dengan Syaikhnya atau gurunya."
Panjang, tak ada batasnya lagi perkara WaHini. Sam~ ada kepercayaan

bahwa Alam Cakrawala ini diatur oleh para Auliaa. Yang di bawah sekali
adalah 400 orang-orang baik (Akhyar), Dan di atas Ibdan itu adalah 7 orang
Sumbu Bumi (Quthub) dan di atas sekali satu orang, itulah Al Ghaust.
Mungkin juga gelar "Paku Buwono" bagi raja Surakarta berasal dari fikiran
tentang ini.

Disamping itu disebut pula yang bemama "Mudawi ill Kalum",
pengobat hati yang patah. Itulah Waliullah merangkap Nabi, yang tidak
pemah mati-mati, dan itulah dia Nabi Khaidir 'alaihis Salam.

Kemudian itu bercampur-aduklah kepercayaan Ahli Tasauf Imam Mahdi,
membawa keadilan dan kebenaran! Maka apabila faham Tasauf meresap pula
ke Indonesia ini, berbentuklah kepercayaan itu pada akan datangnya "Ratu
Adil" di tanah Jawa. dan kedatangan "Kara Eng Data" di Makassar atau
Ujung Pandang.

Melihat segala gejala ini, mengenilah kita apa ~bab sarjana-sarjana
Barat ada yang mengatakan bahwa kepercayaan Tasauf adalah pengaruh
Hinduisme dan yang lain berkata pengaruh Budhisme, dan yang lain pula
berkata pengaruh Kristen, dan yang lain pula berkata pengaruh Neo
Platonisme. Karena mereka telah melihat bahwa faham syirk tidaklah ada
dalam pokok ajaran Islam, bahkan itulah yang ditentang oleh Islam. Tetapi
itu pulalah yang tumbuh dalam Tasauf.
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Bahkan ahli Tasauf yang terkemuka sendiri pun Lelah ada yang mclihat
bahaya ini. Abu Sahl Al-Tustury, mcningal Lahun 283 H (8% M), telah
mcrnbcri ingat dcmikian :

"Scsudah tahun 300 tidaklah balch orang mcmbicarakan ilmu kami ini.
Karcna sudah ada golongar. yang bcrpura-pura tcrhadap scsama manusia,
cakap-cakap hmgga mulut Lelah jadi pakaian mcrcka, perhiasan rnereka
hanya percakapan dan yang rnercka scmbah iLUtidak lam daripada "perut'T)

Al Tusturi hidup dalam abad ketiga.
Kcmudian berkata pula shufi yang lain, yang dipandang pcmuda mcreka

yang terbesar pula, yaitu AI Qusyairi, meninggal Lahun 437 H (1045 M).
"Thariqat (jalan) Lelah runtuh oleh Hakikat, Syaikh-syaikh yang dapat

dijadikan petunjuk jalan sudah pada mali. Dan Lelah amat sedikit pemuda
yang perjalanan hidup dan sepak terjangnya dapat dijadikan contoh. Wara
Lelah hilang dan tikamya telah tergulung. Kelobaan telah bersangkutan, dan
ikatannya Lelahterlalu kuat. Kehormatan syari'at Lelahberangkat meninggalkan
hati tidak mempedulikan Hukum Agama, Lelahdipandang scbagai perLahanan
hidup yang teguh. Orang telah mcnolak ajaran untuk membeda-bedakan
mana yang teguh, Orang telah menolak ajakan untuk membeda-bedakan
mana yang halal dan mana yang haram.

Pendirian hidup yang dipilih ialah mcninggalkan rasa hormat kepada
perintah, dan mcninggalka II penjagaan martabat. Ibadat telah diperingan
ringan. Puasa dan scmbahyang Lelah dilalaikan. Orang bersitumpu di medan
kelalaian, orang bcrsitumpu pada mcmcnuhi syahwat dan udak perduli.
Mengerjakan yang haram jadi kesenangan. Senang sekali rnenerirna hadiah
dari petualangan-petualangan atau dari wanita-wanita atau dari pihak-pihak
yang berkuasa, diberi nasehat mereka udak perduli, bahkan mereka
mernpertahankan diri dcngan alasan bahwa mereka mernperkajikan hakikat
hakikat yang paling tinggi dan ahwal, rncreka mendakwakan bahwa mereka
telah mencapai hakikat pertemuan yang sejau dengan Tuhan. Mereka berdiri
tegak dan rnereka tclah dicintai Allah. Tidak discsali dan tidak dirnurkai,
scbab rahasia Ahdiyah Tuhan Lelahdiberikan yang terpilih, dan scgala hukum
yang berlaku alas scmbarang manusia talc berlaku terhadap mereka 2)

Al Qusyairi hidup di abad kelirna.
At Tusturi dan Al Qusyairi adalah nama-nama yang amat terkenal dalam

kalangan tasauf. Mereka sendiri LelahmclihaL bahwa tasauf Lelah keluar dari
garis.

Seorang ahli Fiqhi dan Filosof yang besar, lbnu Hazm AI Andalusi salah
scorang Imam dari Mazhab Ahli Zahir, Lelah rnenyatakan pula bahwa tasauf
sudah membahayakan agama lbnu Hazm, mcninggal pada tahun 466 H
(1063 M), dan dia berkata pula:

Bahkan ahli Tasauf yang terkemuka sendiri pun telah ada yang melihat
bahaya ini. Abu Sahl AI-Tustury, meningal tahun 283 H (896 M), telah
memberi ingat demikian :

"Sesudah tahun 300 tidaklah boleh orang membicarakan ilmu kami ini.
Karena sudah ada golongan yang berpura-pura terhadap sesama manusia,
cakap-cakap hingga mulut telah jadi pakaian mereka, perhiasan mereka
hanya percakapan dan yang mereka sembah itu tidak lain daripada "perut"!)

Al Tusturi hidup dalam abad ketiga.
Kemudian berkata pula shufi yang lain, yang dipandang pemuda mereka

yang terbesar pula, yaitu Al Qusyairi. meninggal tahun 437 H (1045 M).
''Thariqat Galan) telah runtuh oleh HakikaL Syaikh-syaikh yang dapat

dijadikan petunjuk jalan sudah pada mati. Dan telah antat sedikit pemuda
yang perjalanan hidup dan sepak terjangnya dapat dijadikan contoh. Wara
telah hilang dan tikamya telah tergulung. Kelobaan telah bersangkutan, dan
ikatannya telah terlalu kuat. Kehormatan syari'at telah berangkat meninggalkan
hati tidak mempedulikan Hukum Agama, telah dipandang sebagai pertahanan
hidup yang teguh. Orang telah menolak ajaran untuk membeda-bedakan
mana yang teguh. Orang telah menolak ajakan untuk membeda-bedakan
mana yang ha~ dan mana yang haram.

Pendirian hidup yang dipilih ialah meninggalkan rasa hormat kepada
perintah, dan meninggalkan penjagaan martabat. Ibadat telah diperingan-
ringan. Puasa dan sembahyang telah dilalaikan. Orang bersitumpu di medan
kelalaian, orang bersitumpu pada memenuhi syahwat dan udak perduli.
Mengerjakan yang haram jadi kesenangan. Senang sekali menerima hadiah
dari petualangan-petualangan atau dari wanita-wanita atau dari pihak-pihak
yang berkuasa, diberi nasehat mereka tidak perduli, bahkan mereka
mempertahankan diri dengan alasan bahwa mereka memperkajikan hakikat-
hakikat yang paling tinggi dan ahwal, mereka mendakwakan bahwa mereka
telah mencapai hakikat pertemuan yang sejati dengan Tuhan. Mereka berdiri
tegak dan mereka telah dicintai Allah. Tidak disesali dan tidak dimurkai,
sebab rahasia Ahdiyah Tuhan telah diberikan yang terpilih, dan segala hukum
yang berlaku atas sembarang manusia talc berlaku terhadap mereka 2)

Al Qusyairi hidup di abad kelima.
At Tusturi dan AI Qusyairi adalah nama-nama yang amat terkenal dalam

kalangan tasauf. Mereka sendiri telah melihat bahwa tasauf telah keluar dari
garis.

Seorang ahli Fiqhi dan Filosof yang besar, Ibnu Hazm Al Andalusi salah
seorang Imam dari Mazhab Ahli Zahir, telah menyatakan pula bahwa tasauf
sudah membahayakan agama Ibnu Hazm, meninggal pada tahun 466 H
(1063 M), dan dia berkata pula:

205



206

AI Gh:lIali tclah mcncoba rncngalirkan kcrnbali Taxauf kc dalarn SlInnllh,
pada akhir abad kclima dan pcrmulaan abad kccnam Bcliau rncrnbcri mgat,
bahwasanya pangkalan pcrtarna dan kchidupan Tasauf ialah llrnu Tauhid.
Dari llmu Tauhid mcnimbulkan lrnan, dan cmta Iman rncmbawa akibat cinta
kepada Nabi Muhammad dan cinta kcpada Nabi Muhammad mcmhawa
akibat mcnjalankan syari'at sebaik-baiknya,

Bcliau bcrkeyakinan bahwasanya tidak ada jalan buat mcrasai adanya
Allah. sclain daripada Tasauf. Sernata-rnata belajar Ilmul-Qalam, kata bcliau
kita hanya dapat berdcbat rncmpertahankan kcyakinan dan kepercayaan killl
tentang adanya Allah. Tctapi I1mul Qalarn tidaklah dapat mcmhcri kita
perasaan itu.

"lhva Ulum-ad-din", adalah mcnghidupkan kcmbali IImu Agama vang
telah nyaris mali. itulah rnaksud bcliau. Mulanya kita bclajar Fiqhi, kcmudian
bclajar Ushul Fiqhi, dan kita pelajari Ushuluddin, tctapi kunci ilmu ialah
Tasauf. Dan kalau kita langsung saja hclajar Tasauf , udak dimulai daripada
belajar Fiqhi, besar kcmungkinan kita akan rncnjadi Zindiq.

v
l'SAHA At CalAZALI

"[)I amara Ahli la_~lUt rtu alb ):InF bcrkata h.lh-"a (wJn): :;i;,~ "'Lih
mcngcnal AILih (\hrIfal), gugurlah dan diriri, a tunturan Illcngl'fj:lkan
xyari'at!" Dan katanya sclanjutnya : "Scgolongan dan ahh !;I',;llit alb yang
bcrkata bahwa d· kalangan Aulia Allah uu ada yang lcbih lInggl d.in lchih
mulia danpa.la ..\nhlaa dan Ra-ulraxul Kata mcrcka, h.1r..JIlg"lapa :.llig rclah
sarnpai kc I'U:hdk 1<.1.' ":11I.1I1 uu, gupllbh SYJII;11 Jail ,llnnYd 'C'1llh.lhy.lIl)!,

puasa. /~Ikal (Lin <ctcrusny«. Dan halal bagl llll'fl'LI ;IP;I :-ang drk.nakan
haram, Sl'IlILJa'Sciak lilla, nunurnan kcrus dan lain bill, dan juga halal hagl
mcrcka istn orang lain. Mcrcka bcrkata bahwa tclah rnclih.n Allah dan tclah
bcrcakap-cakap dcngan Allah. Dan apa ~Ija yang dulharnkan Tuhan urhadap
kcpada kami, dan karm kcrjakan, scmuanva uu adalah bcnar!" 1,)

Dcmikian yang dilihat olch lbnu 11.1/Ill dalarn abad kr lima.
Scorang kclana Islam yang tcrkcnal scbclurn Ihnu Hathuthah, yauu lbnu

Jubair dan Andalusia, (lahir di Valencia tahun 54() H (1145 \1), dan 1lI111ai
mcngembara ke Timur tahun 577 H ( II H<i \1) dan Illl'ninggal di Ixkandariah
tahun 1)14 H (1217 M).

Sctclah dilihatnya ncgcn-ncgcn Islam scbclah Tuuur sa IIIpal \1cslr,
Damaskus Palcstina dan Baghdad, mcngcluhlah diu. Sampai dia lx' rkata :
"Islam tclah pcrgi mcninggalkan Timur, dan tidak tcrpclihara lagi, mclainkan
di Barat, yaitu di Andalusia", 4)

"Di antara Ahli tasauf itu ada yang berkata bahwa orang yang telah
mengenal Allah (Ma'rifat), gugurlah dari dirinya tuntutan mengerjakan
syari'at!" Dan katanya selanjutnya : "Segolongan dari ahli tasauf ada yang
berkata bahwa di kalangan Aulia Allah itu ada yang lebih tinggi dan Iebih
mlilia daripada Anbiaa dan Rasul-rasuI. Kata mereka, barang siapa yang telah
sampai ke puncak ke walian itu, gugurlah syari'at dari dirinya : sembahyang,
puasa, zakat dan seterusnya. Dan halal bagi mereka apa yang dikatakan
haram, semua! Sejak zina, minuman keras dan lain-lain, dan juga halal bagi
mereka istri orang lain. Mereka berkata bahwa telah melihat Allah dan telah
bercakap-cakap dengan Allah. Dan apa saja yang diilhamkan Tuhan terhadap
kepada kami, dan kami kerjakan, semuanya itu adalah benar!" 3)

Demileian yang dilihat oleh Ibnu Hazm Jalam abad kelima.
Seorang kelana Islam yang terkenal sebelum Ibnu Bathuthah, yaitu Ibnu

Jubair dari Andalusia, (lahir di Valencia tahun 540 H (1145 M), dan mulai
mengembara ke Timur tahun 577 H (1185 M) dan meninggal di Iskandariah
tahun 614 H (1217 M).

Setelah dilihatnya negeri-negeri Islam sebelah Timur sampai Mesir,
Damaskus Palestina dan Baghdad, mengeluhlah dia. Sampai dia berkata :
"Islam telah pergi meninggalkan Timur, dan tidak terpelihara lagi, melainkan
di Barat, yaitu di Andalusia". 4)

V
USAHA AL GHAZALI

Al Ghazali telah mencoba mengalirkan kembali Tasaufke dalam Sunnah.
pada akhir abad kelima dan permulaan abad keenam. Beliau memberi ingat,
bahwasanya pangkalan pertama dari kehidupan Tasauf ialah Ilmu Tauhid.
Dari Ilmu Tauhid menimbulkan Iman, dan cinta Iman membawa akibat cinta
kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada Nabi Muhammad membawa
akibat menjalankan syari'at sebaik-baiknya.

Beliau berkeyakinan bahwasanya tidak ada jalan buat merasai adanya
Allah, selain daripada Tasauf. Semata-mata belajar Ilmul-Qalam, kata beliau
kita hanya dapat berdebat mempertahankan keyakinan dan kepercayaan kitll
tentang adanya Allah. Tetapi Ilmul Qalam tidaklah dapat memberi kita
perasaan itu.

"Ihya Ulum-ad-din". adalah menghidupkan kembali Ilmu Agama yang
telah nyaris mati, itulah maksud beliau. Mulanya kita belajar Fiqhi, kemudian
belajar Ushul Fiqhi, dan kita pelajari Ushuluddin, tetapi kunci ilmu ialah
Tasauf. Dan kalau leita langsung saja belajar Tasauf, tidak dimulai daripada
belajar Fiqhi, besar kemungkinan kita akan menjadi Zindiq.
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Mcndckau Tuhan padahal syari'at Linggal. Sebaiknya kalau kita belajar
Fiqlu saja (syari'at), dan tasauf Lidak diperhatikan, otaklah yang pcnuh
dcng:«i ilrnu halal-hararn, tctapi jiwa kosong dan kasar. Yang makruh
dikcrjakaunya juga, scbab curna rnakruh. Yang sunnat disia-siakannya,
dilalaikan saja karcna "curna sunnai".

Bcliau bagi ilmu itu kcpada dua pcrkara. Penama llmul. 'Aqikl'uua Ilmul
\}ulh, 'l/(JU llmul Mukasysyaf.

Kalau hcndak rncncari Dia, tidaklah Dia dapat dilihat dengan mala, tapi
hanya dilihat dcngan hati. Scbab itu, kalau hcndak mclihai Dia, picingkanlah
(pcjarnkanlah) matarnu.

Kcmcwahan dan haria adalah laksana lernak yang rnengarut jiwa, sebab
uu hiarlah cngkau tinggal fakir.

Banyak makan mcnycbabkan cngkau penidur dan lalai, scbab itu biarlah
cngkau lapar dan banyak puasa.

Banyak bcrcakap akan rnenycbabkan lidah keseleo. Oleh sebab itu lcbih
baik diam.

Banyak bcrgaul dengan orang banyak akan banyaklah pcrbuatan yang
tidak bcrtacdah, dan tcrbuat dosa berkecil-kecil, karcna tenggang-menenggang
d:'.Il akan terhalang mcngcrjakan ibadat. Olch scbab itu Icbih baiklah menyisih
atau 'U/lah.

Scnruanya uu, walaupun bukan dipunyai oleh AI Ghazali saja, telah
diatur olch AI Ghazali dcngan cara baru. Beliau memandang bahwa itulah,
yaitu Tasaul, langkah satu-satunya untuk mcmelihara jiwa sendiri, supaya
bcrsih, karcna jiwa yang bersih sajalah yang sanggup mclangkah mendekaLi
Tuhan, Atau Fanaa ke dalam kebesaran.

AI Ghazali sangat mempcrhaLikan pcmbangunan akhlak. Besar jasanya
mcmbawa manusia kembali tasauf ke dalam lingkungan Sunnah. Tetapi,
sebagai manusia besar, ada pula cacatnya.

PcrhaLian Al Ghazali lebih banyak tertuju kepada pcmbangunan Akhlak
untuk kebersihan jiwa sendiri, dan untuk kemumian jiwa sendiri, Perbanyak
zikir, pcrbanyak puasa, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan! Biar miskin,
biar pakaian tidak diganti-ganti sarnpai satu tahun, Jangan pcrdulikan hari
hari dunia. Terimalah takdir Allah Ta'ala dengan sabar, dan tahanlah rnenderita
kelaliman raja-raja, karena itu adalah cobaan.

Alhaxil. apabila pelajaran AI Ghazali dituruti kescluruhannya, yang akan
icrdapat labh jiwa "nrirno", jiwa "rncngalah" berbeda sangat dengan inti jiwa
ajaran Muhammad saw.

Sctclah Khatib yang naik mimbar pada setiap hari Jurn'at, akan dapatlah
kita lihat perbedaan seorang Muslim dengan langsung rnengikuti ajaran Nabi
Muhammad ~,,\\ dcngan scorang yang mengikuti ajaran Al Ghazali!

Mendekati Tuhan padahal syari'at tinggal. Sebaiknya kalau kita belajar
Fiqhi saja (syari'at), dan tasauf tidak diperhatikan, otaklah yang penuh
denglln ilmu halal-haram, tetapi jiwa kosong dan kasar. Yang makruh
dikerjakannya juga, sebab cuma makruh. Yang sunnat disia-siakannya,
dilalaikan saja karena "cum a sunnat".

Beliau bagi i1muitu kepada dua perkara. Pertama Ilmul- 'Aqlkedua Ilmul-
Qalb. alau llmul Mukasysyaj

Kalau hendak mencari Dia, tidaklah Dia dapat dilihat dengan mata, tapi
hanya dilihat dengan hati. Sebab itu, kalau hendak melihat Dia, picingkanlah
(pejamkanlah) matamu.

Kemewahan dan harta adalah laksana lemak yang mengarut jiwa, sebab
itu biarlah engkau tinggal fakir.

Barlyak makan menyebabkan engkau penidur dan lalai, sebab itu biarlah
engkau lapar dan banyak puasa.

Banyak bercakap akan menyebabkan lidah keseleo. Oleh sebab itu lebih
baik diam.
)

Banyak bergaul dengan orang banyak akan banyaklah perbuatan yang
tidak berfaedah, dan terbuat dosa berkecil-kecil, karena tenggang-menenggang
dan akan terhalang mengerjakan ibadat. Oleh sebab itu lebih baiklah menyisih
atau 'Uzlah.

Semuanya itu, walaupun bukan dipunyai oleh Al Ghazali saja, telah
diatur oleh Al Ghazali dengan cara baru. Beliau memandang bahwa itulah,
yaitu Tasauf, langkah satu-satunya untuk memelihara jiwa sendiri, supaya
bersih, karen a jiwa yang bersih sajalah yang sanggup melangkah mendekati
Tuhan. Atau Fanaa ke dalam kebesaran.

AI Ghazali sangat memperhatikan pembangunan akhlak. Besar jasanya
membawa manusia kembali tasauf ke dalam lingkungan Sunnah. Tetapi,
sebagai manusia besar, ada pula cacatnya.

Perhatian AI Ghazali lebih banyak tertuju kepada pembangunan Akhlak
untuk kebersihan jiwa sendiri, dan untuk kemurnian jiwa sendiri. Perbanyak
zikir, perbanyak puasa, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan! Biar miskin,
biar pakaian tidak diganti-ganti sampai satu tahun. Jangan perdulikan hari-
hari dunia. Terimalah takdir Allah Ta'ala dengan sabar, dan tahanlah menderita
kelaliman raja-raja, karena itu adalah cobaan.

Alhasil, apabila pelajaran Al Ghazali dituruti keseluruhannya, yang akan
terdapat ialah jiwa "nrimo", jiwa "mengalah" berbeda sangat dengan inti jiwa
ajaran Muhammad saw.

Setelah Khatib yang naik mimbar pada setiap hari Jum'at, akan dapatlah
kita lihat perbedaan seorang Muslim dengan langsung mengikuti ajaran Nabi
Muhammad saw dengan seorang yang mengikuti ajaran Al Ghazali!
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Mcratalah gcrakan Tasauf, tcrutama dcngan adanya Thanqat-thanqat.
Dalam ringkasan Ensiklopcdi Islam, susunan Prof. Gihb. tclah bcliau daftarkan
nama-nama Thariqat itu sclcngkap-Icngkupnya. Bcrpuluh, bahkan bcr.uus
banyaknya, yang Lelah bcrdiri scbclum bangsa \Ioghul rncnghancurkan
Baghdad (656 H/125X ~1I, Thanqat-thanqat ini tclah banyak dan tclah
bcrcabang-cabang scjak abad kccrnpat-bclax \1i1adIY. xcjak dari Senegal di
Barat sarnpai kc ncgcri Tiongkok di Tirnur. Dcmik ian kala pcnyclidik Tasaut
yang tcrkcnal Prof. Reynold Nickolson.

Dan kala beliau sclanjumya "Dan thariqat-thariqat ini, mcskipun
didirikan atas dasar pokok Tasauf "lam til taman Tcngah, tcmyata lebih
mcluas daripada asal scmula yang diambil dan pokok a-al tadi, dan ditambah
tambahi pula dengan yang baru. Dalarn banyak hal tclah hcrubah daripada
Rohnya yang asal. di bawah pcngaruh kcadaan <ctcmpat atau tckanan
tekanan poluik. 51

Apa yang dikatakan :\lCkolson uu dapat dilihat bukunya pada [X'II)!,,'lll":tfa
Islam yang rcrkcnal lbnu Buthuthuh ,ang tclah 1J1l'n~:"IIIr-;\::1til \"h:lgl:ln
terbcsar dari Dunia Islam, AS tahun scxudah jatuhny a Hahgd:ld Dan ~'i tahun

(Abad ketigabelas dan kcempat belav \liladi~ahl

\'I
TASAUF ABAD KE-TUlli I).\"i KE-I>ELAI'AN IIIjRIYAIi

Schuah Hadits Shahih mcnccruakun 'Adalah "bp :\ahl vluhanunad
sa\\ .apabila bcrkhutbah, rncrah maianva. icguh slbp badannva, ,,';Ibll akan
dia scdang rncngcrahkan -..;llu R,\IIIl,'n I,'nlara kc mcdan pcranc I

Dan Khatib mcnurut ajar.m ..\1 C;h;II.t1I, 1:llah Khaub ):111).: IIlCIIl;lkal
kudung bin putih. yang ,-cLllu In)C,ll ;!klll man. \ ;1I1!: u.uk kc at;I" 1IIIIIlkil

dcng.ui rasa scdih prlu,I;lkllll·llllt.:t.:;III~'kc km kc kanan. nl,'n)l'\;til 11I;lIlll\I;I,
mcngapa ...... lalai Juga' Trdak tngal h;III'''' a hldup :Ibn mau. aLII! udur
scorang din dalarn kubur Apakah ).!lIn:lI1)a duma 1111, dUIlI;1 y:lIl).! 111:ILtII!:

cclaka!
Dan pokok ajaran Nabi Muhammad ';1\\ Lelah dikalahkan olch ;11:11;111Al

Ghazali dan rnasuk pcngaruhnya kc ...cluruh Dunia ("'la111,
Banyak Ularna yang rncncruang AI Gha/ali, di antaranya . Abul \\u/ud

Ath Tharthusiv, lbnu Shaluh dun Abdul {all! A/ ll anbuh Dan Raja \Lt~llIlh
Lelah mcncrirna Fatwa Ulama rncrnbakar ihyaa.

Scdang kritik sccara modcrcn lenlang filsafa; ak hlak AI Gh:II;t1I. ralah
dari Dr. Zaki Mubarak , tahun 1<.)::4

Sebuah Hadits Shahih menceritakan : "Adalah sikap Nabi Muhammad
saw.apabila berkhutbah, merah matanya, teguh sikap badannya, seakan-akan
dia sedang mengerahkan satu Rcsimen lentara ke medan perang!"

Dan Khatib menurut ajaran AI Ghazali, ialah Khatib yang memakai
kudung kain pUlih, yang selalu ingal akan mati, yang naik ke alaS mimbar
dengan rasa sedih pilu, takmelenggangke kiri ke kanan, menyesali manusia,
mengapa .Ialai juga! Tidak ingal bahwa hidup akan mati, akan tidur
seorang diri dalam kubur. Apakah gunanya dunia ini, dunia yang malang
celaka!

Dan pokok ajaran Nabi Muhammad saw. telah dikalahkan oleh ajaran Al
Ghazali dan masuk pengaruhnya ke seluruh Dunia Islam!

Banyak Ulama yang menentang Al Ghazali, di antaranya : Abu'l Wahid
Ath Tharthusiy, Ibnu Shalah dan Abdul Latif Al Hanbali. Dan Raja Maghrib
telah menerima Fatwa Ulama membakar ihyaa.

Sedang kritik secara moderen lentang filsafal akhlak Al Ghazali, ialah
dari Dr. Zaki Mubarak, tahun 1924.

VI
TASAUF ABAD KE-TUJUH DAN KE-DELAPAN HIjRIYAH

(Abad ketigabelas dan keempat bel as Miladiyah)

Meratalah gerakan Tasauf, terutarna dengan adanya Thariqat-thariqat
Dalam ringkasan Ensiklopedi Islam, susunan Prof. Gibb, telah beliau daftarkan
nama-nama Thariqat itu selengkap-Iengkapnya. Berpuluh, bahkan beratus
banyaknya, yang telah berdiri sebelum bangsa Moghul menghancurkan
Baghdad (656 H/1258 M), ThariqaHhariqat ini telah banyak dan telah
bercabang-cabang sejak abad keempat-belas Miladiy, sejak dari Senegal di
Barat sampai ke negeri Tiongkok di Timur. Demikian kata penyelidik Tasauf
yang terkenal Prof. Reynold Nickolson.

Dan kata beliau selanjulnya : "Dan Lhariqat-thariqat ini, meskipun
didirikan alaS dasar pokok Tasauf Islam di zaman Tengah, temyata lebih
meluas daripada asal semula yang diambil dari pokok asal tadi, dan ditarnbah-
tarnbahi pula dengan yang baru. Dalam banyak hal telah berubah daripada
Rohnya yang asal, di bawah pengaruh keadaan setempat atau tekanan-
tekanan politik. 5)

Apa yang dikatakan Nickolson itu dapat dilihat buktinya pada pengembara
Islam yang terkenal lbnu Bathuthah yang telah mengembara di sebagian
terbesar dari Dunia Islam, 65 tahun sesudah jatuhnya Bahgdad. Dan 25 tahun
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lamanya pcngembaraan itu, dan tiga kali scjak dari tahun 725 H sampai 750
II. Atau 1325 M - 1350 M. Dia masuk ke tanah Arab, sejak Mesir, Syam,
lrak , India sampai ke Tiongkok. Kisah pcrjalanan yang terkenal itu, dalam
kitabnya yang terkenal "Tuh-Iatun Nazhzhar",

Hampir setiap fasal dari kisah perjalanan itu mesti ada bau Tasauf.
Bahkan otak Ibnu Bathuthah scndiri terpengaruh oIeh Tasauf, Dalam
perjalanan sejauh itu, menurut Dr. Nikolai Ziyadah dalam bukunya Ar
Rahhalatul Arab-6) (Pcngcmbara-pcngcmbara Arab) tidak kurang dari 120.000
kilometer. scbagian besar tempatnya bermalam, sclain mcnjadi tarnu raja
raja, ialah di Zawiyah atau Rubath Kaum Shufi, Dia scndiri tatkala dipanggil
rncnghadap olch Raja India, Mohammad Taghlaq, dan nyaris dihukum
bunuh, terlcbih dahulu telah membaca zikir "Hasbiyallahu wa ni'rnal wakil"
scbanyak 10.000 kali. Dia yakin benar bahwa zikir itulah yang melepaskannya
dari bahaya. 7).

Maka di dalam masa Dunia Islam dipengaruhi oleh kehidupan Tasauf itu,
yang telah mcngharukan hati pengcmbara Jubair, sarnpai dikatakannya Islam
tclah mcninggalkan ncgcri-negcri Timur dan hanya tinggal di negeri-negeri
Islam di scbelah Barat, di zaman itulah permulaan berkembangnya Islam di
Indonesia!

lamanya pengembaraan itu, dan tiga kali sejak dari tahun 725 H sampai 750
H. Atau 1325 M. - 1350 M. Dia masuk ke tanah Arab, sejak Mesir, Syam,
Irak, India sampai ke Tiongkok. Kisah perjalanan yang terkenal itu, dalam
kitabnya yang terkenal "Tuh-fatun Nazhzhar".

Hampir setiap fasal dari kisah perjalanan itu mesti ada bau Tasauf.
Bahkan otak Ibnu Bathuthah sendiri terpengaruh oleh Tasauf. Dalam
perjalanan sejauh itu, menurut Dr. Nikolai Ziyadah dalam bukunya Ar-
Rahhalatul Arab-6) (Pengembara-pengembara Arab) tidak kurang dari 120.000
kilometer, sebagian besar tempatnya bermalam, selain menjadi tamu raja-
raja, ialah di Zawiyah atau Rubath Kaum Shufi, Dia sendiri tatkala dipanggil
menghadap oleh Raja India, Mohammad Taghlaq, dan nyaris dihukum
bunuh, terlebih dahulu telah membaca zikir "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil"
sebanyak 10.000 kali. Dia yakin benar bahwa zikir itulah yang melepaskannya
dari bahaya. 7).

Maka di dalam masa Dunia Islam dipengaruhi oleh kehidupan Tasauf itu,
yang telah mengharukan hati pengembara Jubair, sampai dikatakannya Islam
telah meninggalkan negeri-negeri Timur dan hanya tinggal di negeri-negeri
Islam di sebelah Barat, di zaman itulah permulaan berkembangnya Islam di
Indonesia!
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\,'I,,'lum saya lanjutkan buah pcnychdikan yang scdcrhana III I , ingrnlah
~I);J tcr lchrh dahulu tambahan tcon saya, atas leon-leon yang ada tcntang
maxuknva Islam kc lndoncsia.

Adapun pcndapat yang umum, bark dan Prof. Snouck IIurgronjc , atau
Prot. l luxain Djajadimngr:u. dan kcmudian ditambah olch Kolcga saya Prof
Dr. Namar , lcbihlah duckankan bahwa rnasuknya Islam ke Indonesia, dan
pcngaruh yang tcrbcsar adalah dari India'

Untuk mcnghilangkan kcragu-raguan, scbab rnclihat bahwa di Indonesia
adalah Ma/hab Syafi'i, padahal Islam di India, pada urnurnya ialah bcrrna
zhah Hanafi, yang rncncgakkan leon IlU bcrkata bahwa di tcmpat datangnya
Islam kc Indonesia: yaitu Malabar. pcnduduknya bcrmazhab Syafi'i. rneski
pun jumlah uu sedikit.

Scdang saya mengemukakan pcndapat, bahwasanya pcngaruh rnasuknya
Is/am .iari Arab, tcrutama dari Mcsir.
Pcruuna Ibnu Bathuthah, mcnyaksikan bahwa Raja Paxai bcrmazhab

Syafi'i_
Kc-dua lbnu Khaldun yang hidup sczarnan dengan lbnu Bathuthah,

mcngatakan dalam "Maqaddimah-nya bahwa ncgcn Mcsir
adalah pcnganut Mazhab Syafi'i yang tcrbcsar.

Kc-uga Nama dan gclar-gclar raja-raja Pasai yang mula-mula nu ialah
rncruru Raja-raja kcturunan Shalahuddin El-Ayubi di Mesir:
Al-Malik Shalch, Al-Malikul Adil, Al-Malikul Mansyur dan
scbagainya.
Dan nama-nama Raja India dan Persia dl kala uu udak rncrnakai
yang dcmikian. Scdang gclar Syah. baru dipakai sctclah Malaka

Kc-cmpat Rupanya sudah orang Indonesia yang naik Haji. Dan Ibnu
Bathuthah mcngatakan bahwa Mazhab pcnduduk Mckkah yang
urnurn ialah Mazhab Syafi'i. Maka kalau pcngaruh Islam dari
Indialah yang rnasuk tcrlcbih dahulu, ruscaya Mazhab Hanafi
lah yang dipcluk olch Raja-raja Pasai yang gclar-gclar rncrcka
itu diakui atau dianugcrahkan olch Khalifah Bam 'Abbas yang
kctika itu berscmayarn di Mesir, di bawah naungan Raja-raja
Mameluk.
Ada bcbcrapa pcnyclidik rncngatakan bahwa bcsar pcngaruh
India atas ke-Islaman di Indonesia karcna faham rrustik India
itu terdapat arnat rncndalarn dalam ke-Islamannya bangsa
Indonesia. Maka sctclah kita tilik sejarah Tasauf demikian

Kc-lima

BAB XII
PERKE\IBA'(;A' TASAl'F DI IJ'lil)()J'liESIA

BAB XII
PERKEMBANGAN T ASAUF DI INDONESIA

Scbclum saya lanjutkan buah penyelidikan yang sederhana ini, inginlah
saya lcrlebih dahulu tambahan leori saya, atas teori-teori yang ada -tentang
masuknya Islam ke Indonesia.

Adapun pendapal yang umum, baik dari Prof. Snouck Hurgronje, atau '
Prof. Husain Djajadiningral, dan kemudian ditambah oleh Kolega saya Prof
Dr. Nainar, lebihlah dilekankan bahwa masuknya Islam ke Indonesia, dan
pengaruh yang lerbesar adalah dari India!

Unluk menghilangkan keragu-ragtlan, sebab melihat bahwa di Indonesia
adalah Mazhab Syafi'i, padahal Islam di India, pada umumya ialah berma-
zhab Hanafi, yang menegakkan teori ilu berkata bahwa di tempal datangnya
Islam ke Indonesia: yailU Malabar, penduduknya bermazhab Syafi'i, meski-
pun jumlah ini sedikit.

Sedang saya mengemukakan pendapat, bahwasanya pengaruh masuknya
Islam dari Arab. terutama dari Mesir.
Pertama Ibnu Bathuthah, menyaksikan bahwa Raja Pasai bermazhab

Syafi'i.
Ke-dua Ibnu Khaldun yang hidup sezaman dengan Ibnu Bathuthah,

mengatakan dalam "Maqaddimah"-nya bahwa negen Mesir
adalah penganul Mazhab Syafi'i yang terbesar.

Ke-tiga Nama dan gelar-gelar raja-raja Pasai yang mula-mula itu ialah
meniru Raja-raja keturunan Shalahuddin El-Ayubi di Mesir:
AI-Malik Shaleh, AI-Malikul Adil, AI-Malikul Mansyur dan
sebagainya.
Dan nama-nama Raja India dan Persia di kala itu tidak memakai
yang demikian. Sedang gelar Syah, baru dipakai setelah Malaka.

Ke-empat Rupanya sudah orang Indonesia yang naik Haji. Dan Ibnu
Bathuthah mengatakan bahwa Mazhab penduduk Mekkah yang
umum ialah Mazhab Syafi'i. Maka kalau pengaruh Islam dari
Indialah yang masuk terlebih dahulu, niscaya Mazhab Hanafi-
lah yang dipeluk oleh Raja-raja Pasai yang gelar-gelar mereka
itu diakui atau dianugerahkan oleh Khalifah Bani 'Abbas yang
ketika itu bersemayam di Mesir, di bawah naungan Raja-raja
Mameluk.

Ke-lima Ada beberapa penyelidik mengatakan bahwa besar pengaruh
India alas ke-Islaman di Indonesia karena faham mistik India
itu terdapat amat mendalam dalam ke-Islamannya bangsa
Indonesia. Maka setelah kita tilik sejarah Tasauf demikian
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f\ " ,'11.1111

bukan \;l_I;1IIIL'IIIIX'n!!:lIuhl Indoncsia. bahkan mcmpcngaruhi
scluruh Duma l-Jam.
l 1a1ll;11I1;lIllJ1,1;1111~Jn!! rnu!J·IlIUI;1 xckali tcrscbut naruanya
dalam SL'I;Ir;,h, rcruiarna <cj.uah Tuxauf , yang hidup til
pcrmukaan Ahad kc-Ernpatbclax ItU yauu di zarnan Kcrajaan
l'axai. dl zaman lhnu Bathuthah, bukanlah mcnuntut ilmunya
kc India, atau kc Pcrsiar lram, tCLaPI kc tanah Arab. Nanti akan
sava jclaskan lag!.
Saya mcnuharap kcdua orang Kolcga saya, Prof. Nainar dari
India dan Pr ot . Sha ladi dart \le"lr rncno lo ng saya
IIlcnyl'lL's;lIkan \oJI rru.

SL'br;lilg ':lya l.uuutk.m 1L'llklllgpcngaruh Tasauf dan perkcrnbangannya
til IlIdtlllL'SI;L

Ta";11I1pad a rnaxa uu scjalan, scdarah-scdaging dcngan Mazhab Ahlis
Sunnah \\;11 Jamaah. Khusuxnva Mazhab Syafi'i yang masuk ke Indonesia
1111. Iial.un sciarah pcrkcmbangan Tasauf dl Indonesia, pcngaruh Ghazali
:\,,\ ·S,;tIt'l lcbih bcsar danpada pcngaruh Al-Hallaj Asy-Syi'i.

Maka tcrschutlah dr dalam daftar para Wah-wah yang ditulis oleh Syaikh
Yuxut hill lsma'il An-Nahhany di dalarn bukunya yang bcmarna "Jarni'
Kararuatil Auliyaa", hahwa Al-Yafi-i Syaikh Ta...auf, yang terkenal di ncgen
\kkbh, llL'rguru kcpada s('man)! "AI-Jawy" (Bangsa Jawa), Narnanya ialah
Sv.uk h Abu 'Abdillah Masud hill Ahdillah AI-Jaw)' -8).

Ditulislah oleh Syaikh Yusuf bin Isrna'il r\ll-:-'ahhall~tentang diri Syaikh
"AI Jawiy" dernikian bunyinya : "Abu Abdillah Mas'ud bin Abdiltab AI
Iawiv .' Adalah ini scorang Syaikh yang besar dan masyhur di negeri Aden
dan sckitarnya. Dan Beliau adalah termasuk orang-orang besar pengikut
Syaikh dan Faqih Al-Uayah. Dan beliau pun pernah menuntut ilmu Ic:epada
Al-Faqih Al-Uayah, Dan beliau pun pernah menuntut ilmu Ic:epada AI-Faqih
AI-Kahir lsrna'il Al-Hadrarni, dan mengambil manfaat dengan selc:alian dan
mehputi akan dia be rkata , Baile pcndidikan yang mengambil manfaat akan
dia satu jarna'ah dari pada orang-orang besar, sebagai Syaikh Abdullah bin
As'ad AI-Yafi'i dan lain-lain.

Menycbut akan dia Syaikh AI-Yafi'i ~i dalam tarikhnya dan banyak
sckali mcrnujinya. Berkata beliau tentang haknya demikian :

"Syaikh huma yang tersebut adalah Wali yang masyhur, mempunyai
nafas nafas yang benar, dan keramat yang rnengharumkan dan kelebihan
kelcbihan yang tinggi dan kedudukan yang nyata.Kemudian ia berlc:ata pula
AI-Yafi'i di bagian lain: "Dan beliaulah yang mula-mula memakai Ic:hirqah
kcpada saya dengan isyarat yang jatuh di atasnya. Dan hadirlah saya bersama
bcliau p:, Ia suatu ketika di kuburan seorang-orang Shaleh, maka fahamlah

bukan saja mempengaruhi Indonesia, bahkan mempengaruhi
seluruh Dunia Islam. . ' '

Ke-enam Ulama-ulama Islam yang mula-mula sekali tersebut namanya
dalam sejarah, lerulama sejarah Tasauf, yang hidup di
permukaan Abad ke-Empalbelas ilu yailu di zaman Kerajaan
Pasai, di zaman Ibnu Balhulhah, bukanlah menuntul ilmunya
ke India, a13u ke Persia(Iran), lc13pi ke 13nah Arab. Nanti akan
saya jelaskan lagi.
Saya mengharap kedua orang Kolega saya, Prof. Nainar dari
India dan Prof. Shaladi dari Mesir menolong saya
menyclesaikan soal ini.

Sekarang saya lanjulkan len13ng pengaruh Tasauf dan perkembangannya
di Indonesia.

Tasauf pada masa ilu sejalan, sedarah-sedaging dengan Mazhab Ahlis
Sunnah wal Jama'ah. Khususnya Mazhab Syafi'i yang masuk ke Indonesia
ini. Dalam sejarah perkembangan Tasauf di Indonesia, pengaruh GhazaIi
Asy-Syafi'i lebih besar daripada pengaruh AI-HaIlaj Asy-Syi'i.

Maka lersebullah di dalam daf13r para Wali-wali yang ditulis oleh Syaikh
Yusuf bin Isma'il An-Nabhany di dalam bukunya yang bemama "Jarni'
Karamatil Auliyaa", bahwa AI-Yafi-i Syaikh Tasauf, yang terkenal di negeri
Mekkah, berguru kepada seorang "AI-Jawy" (Bangsa Jawa). Namanya iaIah
Syaikh Abu 'Abdillah Mas'ud bin Abdillah AI-Jawy -8).

Ditulislah oleh Syaikh Yusuf bin Isma'il An-Nabhanytentang diri Syaikh
"AI Jawiy" demikian bunyinya : "Abu Abdillah Mas'ud bin Abdillah AI-
Jawiy : AdaIah ini seorang Syaikh yang besar dan masyhur di negeri Aden
dan sekitarnya. Dan Beliau adaIah termasuk orang-orang besar pengikut
Syaikh dan Faqih AI- 'Uayah. Dan beliau pun pemah menuntut ilmu kepada
AI-Faqih Al-'Uayah. Dan beliau pun pemah menuntut ilmu kepada AI-Faqih
AI-Kabir Isma'il Al-Hadrami. dan mengambil manfaat dengan sekalian dan
meliputi akan dia berka13, Baik pendidikan yang mengambil manfaat akan
dia satu jama'ah dari pada orang-orang besar. sebagai Syaikh Abdullah bin
As'ad Al-Yafi'i dan lain-lain.

Menyebut akan dia Syaikh AI-Yafi'i cii dalam tarikhnya dan banyak
sekaIi memujinya. Berkata beliau tentang haknya demikian :

"Syaikh huma yang tersebut adalah Wali yang masyhur. mempunyai
nafas-nafas yang benar. dan keramat yang mengharumkan dan kelebihan-
kelebihan yang tinggi dan kedudukan yang nyata",Kemudian ia berkata pula
AI-Yafi'i di bagian lain: "Dan beliaulah yang mula-mula memakai khirqah
kepada saya dengan isyarat yang jatuh di atasnya. Dan hadirlah saya bersama
beliau pada suatu ketika di kuburan seorang-orang Shaleh. maka fahamlah
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saya bahwa orang Shaleh yang dalam kubur itu sedang bercakap-cakap
dcngan beliau",

Tetapi tidaklah mcnjelaskan syaikh AI- Yafi'i tentang tarikh wafar
syaikhnya itu.

Hal ini diccritcrakan olch Asy-Syaraji. Dernikian Nabhani.
Keterangan .'AI-Yafi'i adalah salah seorang Ahli Tasauf yang besar dan

masyhur di negeri Mekkah dalam Abad kedelapen, atau Abad kl'-) 4
Miladiyah. Karangan beliau tentang Tasauf ada dua tiga pula. Seketika Ibnu
Bathuthah mclawat ke Mekkah, dia pun bertemu dengan Syaikh itu.

Al-Yafi'i mengakui bahwa Syaikh yang mula-mula rnemakaikan Khirqah
sebagai lambang dari seorang murid yang telah diakui, ialah seorang Syaikh
"AI-Jawiy"; yaitu panggilan atas kita seluruh penduduk Indonesia dan
Malaysia hingga sekarang ini di negeri-negeri Islam pada masa itu,

Sayang menurut keterangan Syaikh Yusuf Nabhani itu - Yafi'i tidak
menyebutkan bilakah meninggal guru yang mula-mula mengajarkan Tasauf
itu. Rupanya dia mengajar di 'Adan.

Tetapi masa matinya Yafi'i sendiri terang, yaitu pada tahun 678 H atau
1367 M. Sebagai kita katakan tadi, tuan Syaikh itu se-zaman dengan Ibnu
Bathuthah, yang meninggal pada tahun 770 H. - 1369 M; niscayalah Syaikh
Mas'ud bin Abdullah Al-Jawaiy hidup di zaman kejayaan Kerajaan Pasai
Sumatera yang disebut oleh Ibnu Bathuthah "Negeri Jawa".

Jetaslah di sini bahwa pada zaman kejayaan Kerajaan Islam Pasai,
sudah ada orang Indonesia menjadi Guru Tasauf yang tinggi dan diakui,
bukan saja di negerinya, bahkan mengajar di t.anah Arab dan banyak rnurid
nya orang besar-besar dalam Dunia Tasauf. Di antaranya AI-Yafi'i, seorang
Syaikh yang karangan-karangannya tentang Tasauf, menjadi pedoman mereka
itu sampai sekarang ini. Dan dengan bersemangat Syaikh Yusuf Nabhani,
pembela kerarnat-keramatan itu rnengatakan bahwa Syaikh AI-Jawiy itu
adalah seorang kerarnat, bercakap-cakap dengan orang Shaleh di daIam
kubur!

Teranglah pula bahwa penaruh Arablah terlebih dahulu yang masuk ke
Indonesia, meskipun ada pengaruh Persia dan India kemudian. Terbukti
dengan Mazhab Syafi'i yang besar di Mesir dan Hejaz dan terbukti pula
dengan Tasauf itu. Adapun menyempitkan pengaruh itu, sehingga hanya
menyebut pengaruh India atau Iran (Persia), sehingga Islam Indonesia berbe
da dengan Islam negeri lain, ternyata suatu teori yang belum diselidiki, lebih
dalarn. Atau kesengajaan kaum Oricntalist untuk mernutuskan hubungan
Islam di sini dari asal sebab itu Icbih baik diluaskan saja, yaitu bahwasanya
Tasauf di Abad ketujuh dan kcdclapan, atau ketiga betas dan empatbelas
Miladiyah itu, pada seluruh Dunia Islam itu dipengaruhi oleh orang-orang

saya bahwa orang Shaleh yang dalam kubur itu sedang bercakap-cakap
dengan beliau".

Tetapi tidaklah menjelaskan syaikh Al- Yafi'i ten tang tarikh wafal
syaikhnya itu.

Hal ini diceriterakan oleh Asy-Syaraji. Demikian Nabhani.
Keterangan : AI-Yafi'i adalah salah seorang Ahli Tasauf yang besar dan

masyhur di negeri Mekkah dalam Abad kedelapan, atau Abad ke-14
Miladiyah. Karangan beliau tentang Tasauf ada dua tiga pula. Seketika Ibnu
Bathuthah melawat. ke Mekkah, dia pun bertemu dengan Syaikh itu.

AI-Yafi'i mengakui bahwa Syaileh yang mula-mula memakaikan Khirqah
sebagai lambang dari seorang murid yang telah diakui, ialah seorang Syaikh
"AI-Jawiy"; yaitu panggilan atas kita seluruh penduduk Indonesia dan
Malaysia hingga sekarang ini di negeri-negeri Islam pada masa itu.

Sayang menurut keterangan Syaikh Yusuf Nabhani itu - Yafi'i tidak
menyebutkan bilakah meninggal guru yang mula-mula mengajarkan Tasauf
itu. Rupanya dia mengajar di 'Adan.

Tetapi masa matinya Yafi'i sendiri terang, yaitu pada tabun 678 H atau
1367 M. Sebagai kita katakan tadi, tuan Syaikh itu se-zaman dengan Thnu
Bathuthah, yang meninggal pada tahun 770 H.• 1369 M; niscayalah Syaikh
Mas'ud bin Abdullah Al-Jawaiy hidup di zaman kejayaan Kerajaan Pasai
Sumatera yang disebut oleh Ibnu Bathuthah "Negeri Jawa".

Jetaslah di sini bahwa pada zaman kejayaan Kerajaan Islam Pasai,
sudah ada orang Indonesia menjadi Guru Tasauf yang tinggi dan diakui,
bukan saja di negerinya, bahkan mengajar di tanah Arab dan banyak murid-
nya orang besar-besar dalam Dunia Tasauf. Di antaranya Al-Yafi'i, seorang
Syaikh yang karangan-lcarangannya tentang Tasauf, menjadi pedoman mereka
itu sampai sekarang ini. Dan dengan bersemangat Syaikh Yusuf Nabhani,
pembela keramat-keramatan itu mengatakan bahwa Syaikh Al-Jawiy itu
adalah seorang keramat, bercakap-cakap dengan orang Shaleh di dalam
kubur!

Teranglah pula bahwa penaruh Arablah terlebih dahulu yang masuk ke
Indonesia, meskipun ada pengaruh Persia dan India kemudian. Terbukti
dengan Mazhab Syafi'i yang besar di Mesir dan Hejaz dan terbukti pula
dengan Tasauf itu. Adapun menyempitkan pengaruh itu, sehingga hanya
menyebut pengaruh India atau Iran (persia), sehingga Islam Indonesia berbe-
da dengan Islam negeri lain, temyata suatu teori yang belum diselidiki, lebih
dalam. Atau kesengajaan kaurn Orientalist untuk memutuskan hubungan
Islam di sini dari asal sebab itu lebih baile diluaskan saja, yaitu bahwasanya
Tasauf di Abad ketujuh dan kedelapan, atau ketiga betas dan empatbelas
Miladiyah itu, pada seluruh Dunia Islam itu dipengaruhi oleh orang-orang
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(0) AI,~usl&nlhir dianp.&! jadi Khalifah pada hari waral ayahnya Azh·Zhahir (Khalifah ke·35)
pada 14 Rajab lahun 623 (11 Juli 1226). ~eninuaJ pada 10 Jumadil Akhir 640. (5
Desember 1242). Jadi Khalilah 17 lahun lr.uranl ,ebulan.
Seselah waf&! di&antilr.an ole.h pulCranya Abu Ahmad Abduilah AI·MulI.-shim Bil-Lah.
Dialah Khalifah lr.e-37 dan lCralr.hir. Dia mali elibunuh oleh Houlagu Khan, penyerbu bangsa
\1oghol eli Baghdad pada 20 ~uharrarn 656 (27 Januan 1258). Malr.a mengembaralah
puler&-pulCl"I lr.ewNllan Khalifah·ir.halifah ilU lr.e nelen 1&111,ada yang sampal lr.e negeri Ula
yang eli walr.1UilU mashur dcngan ,ebulan "Jawi". Di anl..lranya i.aI.th Arnir Abdulqadir yang
mangleal di Acch pada lahun 1419 itu.

Maka suasana Tasauf inilah yang meliputi Indonesia bcr.ibad-ahad
lamanya. sejak Abad pennulaan perkembangannya, Abad ke Tigabelas
dan Abad ke-Empatbelas, sampai kepada zaman terakhir. Sampai pulalah ke
Indonesia ini Thariqat-thariqat Tasauf, ada Naksyabandiyah. yang datang dari
Asia Tengah. Ada Qadiriyah yang berasaI dari Baghdad. dan ada Idrusiyah
yang berasal dari Hadramaut, Ada Thariqat Rifa'iyah yang di datangkan dari
Mcsir di zaman Pasai juga. yang sampai sekarang tinggal mcnjadi nama dari
satu genderang atau rebana, yang diberi nama Rifai.

Maka muncullah dari abad ke abad ahIi-ahli Tasauf Indonesia sendiri,
scbagai Hamzah Fanshuri, Abdurrau/ Singkel, Nuruddin Ar-Raniri (yang
berasal dari India).

Yusuf Tajul Khalwati dari Makassar (Ujung Pandang). yang menjadi
Mufti Banten di zarnan Sultan Agung Tirtayasa, dan dibuang ke Ceylon.
kemudian dipindahkan ke Afrika Selatan dan wafat di sana. Syekh Yusuf

dari Iran.
Kita sebu; orang-orang dari Iran ialah jika diingat bahwa Al-Ghazali,

Syaikh Abdulkadir Al-Jailani, AI-Hallaj. yang scmuanya itu dari Iran. bukan
lah mcmpcngaruhi orang Indonesia saja, tetapi merata pada scluruh Duuia
Islam di zaman itu.

Dan tidaldah heran, dcngan dasar tinjauan yang dernikian, kalau Ibnu
Bathuthah yang datang ke Aceh pada tahun 746 H atau 1345 M tidak
mcrasa canggung di negcri itu, dan rnenyatakan kekagumannya melihat
bahwa Raja Pasai adalah seorang Raja yang sangat Alim dan bcr-Mazhab
Syafi'i.

Dcmikianlah negeri Pasai menjadi maju sebagai pelopor Mazhab
Syafi'i, sehingga kian lama kian banyakJah pedagang santri datang ke negeri
itu, baik dari tanah Arab ataupun dari tanah India. ataupun dari Iran (persia).
schingga AI-Amir Abdulqadir keturunan Al-Mustanshir AI Abbasiy*) pun
datang melindungkan diri ke sana. dan wafat di sana Bahkan setelah Pasai
jatuh dan rnundur, naik pula Kerajaan Islam Malaka, namun kalau ada soal
sua I agama yang tak putus di Malaka, ke Pasai juga orang datang bertanya.

dari Iran.
Kita sebut orang-orang dari Iran ialOOjika diingat bOOwa A1-Ghazali,

Syaikh Abdulkadir AI-Jailani, AI-Hallaj, yang semuanya itu dari Iran, bukan-
100 mempengaruhi orang Indonesia saja, tetapi merata pada seluruh Dunia
Islam di zaman itu.

Dan tidaklOO heran, dengan dasar tinjauan yang demikian, kalau Thnu
BathuthOO yang datang ke Aceh pada 10000 746 H atau 1345 M tidak
merasa canggung di negeri itu, dan menyatakan kekagumannya melihat
bOOwa Raja Pasai adalOO seorang Raja yang sangat A100 dan ber-Mazhab
Syafi'i.

Demikianlah negeri Pasai menjadi maju sebagai pel0p0r Mazhab
Syafi'i, sehingga kian lama kian banyaklOO pedagang santri datang ke negeri
itu, baik dari tanOOArab ataupun dari tanOOIndia, ataupoo dari Iran (persia),
sehingga A1-Arnir Abdulqadir keturunan A1-Mustanshir AI Abbasiy*) pun
datang melindoogkan diri ke sana, dan wafat di sana. Bahkan setelOO Pasai
jatuh dan mundur, naik pula Kerajaan Islam Malaka. namun kalau ada soal-
soal agama yang tak putus di Malaka, ke Pasai juga orang datang bertanya.

Maka suasana Tasauf inilOOyang meliputi Indonesia berahad-abad
lamanya, sejak Abad permulaan perkembangannya. Abad . ke Tigabelas
dan Abad ke-Empatbelas, sampai kepada zaman terakhir. Sampai pulalOO ke
Indonesia ini Thariqat-thariqat Tasauf, ada NaksyabandiyOO, yang datang dari
Asia Tengah. Ada QadiriyOO yang berasal dari Baghdad, dan ada Idrusiyah
yang berasal dari Hadramaut, Ada Thariqat Rifa'iyOO yang di datangkan dari
Mesir di zaman Pasai juga, yang sampai sekarang tinggal menjadi nama dari
satu genderang atau rebana, yang diberi nama Rifai.

Maka muncullah dari abad ke abad ahli-OOli Tasauf Indonesia sendiri,
sebagai Hamzah Fanshuri. Abdurrauf Singkel. Nuruddin Ar-Raniri (yang
berasal dari India).

Yusuf Tajul Khalwati dari Makassar (Ujung Pandang), yang menjadi
Mufti Banten di zaman Sultan Agung Tirtayasa, dan dibuang ke Ceylon,
kemudian dipindahkan ke Afrika Selatan dan wafat di sana. Syekh Yusuf

(.) AI-MustanJhir dianakal jadi Khalifah pada hari wafat ayahnya Azh-ZJiahir (Khalifah ke-3S)
pada 14 Rajab taboo 623 (11 Juli 1226). Meninggal pada 10 Jwnadil Akhir 640, (5
Desember 1242). Jaeli Khalifah 17 taboo kurang sebulan.
Setelah wafal diaantibn oleh puteranya Abu Ahmad Abduilah AI-Musta'shim Bil-Lah.
Dialah Khalifah lte-37 dan teralthir. Dia mati dibunuh oleh Houlagu Khan, penyerbu bangsa
Moghol di Baghdad pada 20 Muharram 656 (27 Januari 1258). Maka mengernbaralah
putera-putera keturunan Khalifah-khalifah itu ke negeri lain, ada yang sampai ke negeri kita
Yllllgdi waktu itu mashur dengan sebutan "Jawi". Di antaranya ialah Amir Abdulqadir yang
mangkat eli Aceh pada taboo 1419 itu.
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Di zaman-zarnan mulai berkcmbangnya agama Islam, di tanah air kita
ini, lahirlah seorang a1im, kelaknya akan memegang peranan bcsar dalam
peninjauan perkernbangan Tasauf yang telah jauh terpisah dari Tauhid. Orang

I
PEMBAHARUAN IBNU TAIMIYAH

Teranglah bahwa Islam tersiar di Indonesia dcmikian pcsal, karcna
sesuai Islam cara Tasauf itu dengan jiwa bangsa Indonesia, yaitu Islam
mernuja kubur, Islam memuja Wali, dan demikianlah nasib Islam pada Abad
abad itu, bukan di Indonesia saja, tetapi pada seluruh Dunia Islam.

Dan kadang-kadang sebagairnana dijelaskan oleh Nickolson tadi, disc
suaikan pula Tasauf dengan suasana setcmpat dan maksud-rnaksud politik.
Misalnya Ulama-Ulama Penyiar Islam datang ke tanah Jawa, yang terkenal
dengan sebutan Wali Sanga, yang scbagian besar adalah guru-guru Tasauf.
disesuaikan dengan kehendak politik di Jawa, dipanggilkan bcliau-bcliau itu
Susunan, singkatnya "Sunan", sehingga agama yang turnbuh dalarn kalangan
rakyat bawahan seketika di Demak setelah pindah ke Mataram, menjadilah
Agama Kerajaan, dan para Ulamanya pun dibcri panggilan raja : yaitu
"Sunan",

Demikianlah salah seorang Ulama Indonesia di dalam abad ke tujuh
belas, mengembara ke luar negeri, yaitu ke Yaman, ke Mckkah, langsung ke
Darnaskus mencari Thariqat-thariqat.

Tajul Khalwati, yang mcmakai Kuniah Abul Mahasin uu rncndapat ijazah
Thariqat Khalwatiyah bukan di India, tctapi di Damsyik dari pad a Syaikh
Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Khalwati Al-Khurasyi Asy-Syami Ad
Dimasyqiy, Imam dari Mcsjid Sidi Mahyuddin Ibnu 'Arabiy. Dan mcndapat
ijazah Thariqat Qadiriyah dari Syckh Nuruddin Ar-Raniri seketika dia sing
gah di Aceh. Dan mcncrima pula ijazah Thariqat Syauariyah daripada Syaikn
Burhanuddin Al-Mulla bin Syaikh Ibrahim bin Hasan bin Syihabuddin A/
Kurdi Al-Kurani Tsumma/ Madani, (Dipclajarinya di Madinah). Dan Thariqat
Naksyabandiyah diperolehnya dcngan ijazah daripada Svaikh Burhanuddin
A/-MuJ/a bin Syaikh Al-Munstanshir Bil-Lah, ncnck dari Arnir Abdulqadir
Al-Abbasyi, turun ke tanah Jawi itu nama Icngkapnya ialah Abu Ja'far AI
Manshur AI-Muntanshir Bil-Lah bin Azh-Zhahir. Baginda adalah Khalitah
Bani Abbas yang ke-36.

AI-Musjadil An-Naksyabandi, yang bcrdiam di Yaman. Dan Thariqat
Sadaat Ba'alawiyah diterirnanya dari Sa'id Ali bin Sa'id Ali bin Sa'id Abu
Bakar AI-Idrus di Zabaid.

Tajul Khalwati, yang memakai Kuniah Abul Mahasin itu mendapat ijazah
Thariqat Khalwatiyah bukan di India, tetapi di Damsyik dari pada Syaikh
Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub AI-Khalwati AI-Khurasyi Asy-Syami Ad-
Dimasyqiy, Imam dari Mesjid Sidi Mahyuddin Ibnu 'Arabiy. Dan mendapat
ijazah Thariqat Qadiriyah dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri seketika dia sing-
gah di Aceh. Dan menerima pula ijazah Thariqat Syattariyah daripada Syaikh
Burhanuddin AI-Mulla bin Syaikh Ibrahim bin Hasan bin Syihabuddin Ai-
Kurdi AI-Kurani Tsummai Madani. (Dipelajarinya di Madinah). Dan Thariqat
Naksyabandiyah diperolehnya dengan ijazah daripada Syaikh Burhanuddin
AI-Mulia bin Syaikh Ai-Munstanshir Bil-Lah. nenek dari Amir Abdulqadir
AI-Abbasyi, turun ke tanah Jawi itu nama lengkapnya ialah Abu Ja'far AI-
Manshur AI-Muntanshir Bil-Lah bin Azh-Zhahir. Baginda adalah Khalifah
Bani Abbas yang ke- 36.

AI-Musjadil An-Naksyabandi, yang berdiam di Yaman. Dan Thariqat
Sadaat Ba'alawiyah diterimanya dari Sa'id Ali bin Sa'id Ali bin Sa'id Abu
Bakar AI-Idrus di Zabaid.

Demikianlah salah seorang Ulama Indonesia di dalam abad ke tujuh-
belas, mengembara ke luar negeri, yaitu ke Yaman, ke Mekkah, langsung ke
Damaskus mehcari Thariqat-thariqat.

Teranglah bahwa Islam tersiar di Indonesia demikian pesat, karena
sesuai Islam earn Tasauf itu dengan jiwa bangsa Indonesia, yaitu Islam
memuja kubur, Islam memuja Wali, dan demikianlah nasib Islam pada Abad-
abad ito, bokan di Indonesia saja, tetapi pada seluruh Dunia Islam.

Dan kadang-kadang sebagaimana dijelaskan oleh Nickolson tadi, dise-
suaikan pula Tasauf dengan suasana setempat dan maksud-maksud politik.
Misalnya Ulama-Ulama Penyiar Islam datang ke tanah Jawa, yang terkenal
dengan sebutan Wall Sanga, yang sebagian besar adalah guru-guru Tasauf,
disesuaikan dengan kehendak politik di Jawa, dipanggilkan beliau-beliau itu
Susunan, singkatnya "Sunan", sehingga agama yang tumbuh dalam kalangan
rakyat bawahan seketika di Demak setelah pindah ke Mataram, menjadilah
Agama Kerajaan, dan para Ulamanya pun diberi panggilan raja : yaitu
"Sunan".

I
PEMBAHARUAN IBNU TAIMIYAH

Di zaman-zaman mulai berkembangnya agama Islam, di tanah air kita
ini, lahirlah seorang alim, kelaknya akan memegang peranan besar dalam
peninjauan perkembangan Tasauf yang telah jauh terpisah dari Tauhid. Orang
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Ibnu Taimiyah mengakui adanya Wall-Allah. Tetapi beliau tidak dapat
menerima jika makhluk Allah yang lain menyandarkan pengharapan kepada
orang yang dikatakan Wah-Allah itu, Dia berpegang kepada Hadits :

Amatlah bcrbcda pandangan hidup Ibnu Taimiyah dengan pandangan
hidup Iman Al-Ghazali, mcskipun kcduanya sama-sarna bertasauf, Tasauf AI
Ghazali, seakan-akan menolak hidup, takut mcnempuh hidup, lalu menyisih
kan diri sehingga kadang-kadang tidax mempedulikan hal kiri-kanan.
Scbagaimana ditulis olch Dr. Zaki Mubarak, bahwa di kala A1-Ghazali hidup,
Dunia Islam sedang ditirnpa malapetaka serangan kaum Salib. 8eberapa
negcri telah dibakar musnah dan penduduk telah beribu-ribu yang dibunuh,
namun Al-Ghazali "tcnggelarn" dalam khalwatnya, Tetapi Ibnu Taimiyah,
kalau datang seruan bcrjihad pada jalan Allah tarnpil ke medan perang, dialah
yang tcrlcbih dahulu mcngambil tombak dan pedangnya. dan mengajar,
mcnghasung orang supaya bcrsama-sarna rnengorbankan jiwa raga
mcmpertahankan agama. Di waktu itu Raja Ghazan keturunan ketiga dari
Gcngis Khan menyerang Darnaskus, padahal dia telah memeluk Islam. Ibnu
Taimiyah turut rnempertahankan negerinya dari serangan musuh. Dan seke
tika Raja Ghazan telah rnenduduki kota dialah salah seorang Ulama yang
menjadi anggota delegasi menghadap Ghazan dan memberikan teguran
teguran yang jitu kepada Raja yang menang perang itu!

itu ialah lbnu Taimiyah (mcninggal pada tahun 728 H - 1327 M).
Ajaran Ibnu Taimiyah ialah rnengcrnbalikan pangkalan tempat bertolak

fikiran dan pandangan hidup Muslimin kcpada tauhid yang bersih!

Scbagairnana yang tcrdapat dari Nabi Sahabat-sahabatnya (Salafus
Shalihin). Hubungan seorang makhluk dcngan Tuhannya ialah hubungan
yang langsung. Tidak bolch mcrnakai pcrantaraan (Wasilah) dan tidak boleh
mcmohon pcrtolongan kcpada makhluk buat mcnyampaikan kepada Tuhan
(isughastah). Untuk mcmbuat hubungan langsung dengan Tuhan, tidak ada
petunjuk jalan yang lain, mclainkan petunjuk yang tclah diajarkan oleh Nabi
Muhammad SAW. Apabila seorang Muslim telah menjalankan sepanjang
yang diajarkan Nabi Muhammad "a\\. dcngan tidak mcnambah atau mengu
rangi, rnaka lman si Muslim itu akan bertarnbah tinggi mutunya. Semua
orang bisa rncnjadi Waliullah, yang tidak mcrasa takut dan tidak merasa
rusuh hau dan duka-cita dalam dunia ini, asal sistcm hidup yang dipakainya
persis mcnurut yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. dan Muhammad
itu adalah hamba Tuhan (Abduhu) dan Pesuruh-Nya (Wa Rasuluhu).

itu ialah Ibnu Taimiyah (meninggal pada talmn 728 H - 1327 M).
Ajaran Ibnu Taimiyah ialah mengembalikan pangkalan tempat bertolak

fikiran dan pandangan hidup Muslimin kepada tauhid yang bersih!

Sebagaimana yang terdapat dari Nabi Sahabat-sahabamya (Salafus-
Shalihin). Hubungan seorang makhluk dengan Tuhannya ialah hubungan
yang langsung. Tidak boleh memakai perantaraan (Wasilah) dan tidale boleh
memohon pertolongan kepada makhluk buat menyampaikan kepada Tuhan
(istighastah). Untuk membuat hubungan lang sung dengan Tuhan, tidale ada
petunjuk jalan yang lain, melainkan petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi
Muhammad SAW. Apabila seorang Muslim telah menjalankan sepanjan~
yang diajarkan Nabi Muhammad saw.' dengan tidak menambah atau mengu-
rangi, malea Iman si Muslim itu akan bertambah tinggi mutunya. Semua
orang bisa menjadi Waliullah, yang tidak merasa takut dan tidale merasa
rusuh hati dan duka-cita dalam dunia ini, asal sistem hidup yang dipakainya
persis menurut yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. dan Muhammad
itu adalah hamba Tuhan (Abduhu) dan Pesuruh-Nya (Wa Rasuluhu).

Amatlah berbeda pandangan hidup Ibnu Taimiyah dengan pandangan
hidup Iman AI-Ghazali, meskipun keduanya sarna-sarna bertasauf, Tasauf AI-
Ghazali, seakaq-akan menolak hidup, takut menempuh hidup, lalu menyisih-
lean diri sehingga kadang-kadang tidax mempedulikan hal kiri-kanan.
Sebagaimana ditulis oleh Dr. Zaki Mubarak, bahwa di kala Al-Ghazali hidup,
Dunia Islam sedang ditimpa malapetaka serangan kaum Salib. Beberapa
negeri telah dibakar musnah dan penduduk telah beribu-ribu yang dibunuh,
namun AI-Ghazali "tenggelam" dalam khalwatnya. Tetapi Ibnu Taimiyah,
kalau datang seman berjihad pada jalan Allah tarnpil ke medan perang, dialah
yang terlebih dahulu mengambil tombak dan pedangnya, dan mengajar,
menghasung orang supaya bersama-sama mengorbankan jiwa raga
mempertahankan agama. Di waktu itu Raja Ghazan keturunan ketiga dari
Gengis Khan menyerang Damaskus, padahal dia telah memeluk Islam. Thnu
Taimiyah turut mempertahankan negerinya dati serangan musuh. Dan seke-
tika Raja Ghazan telah menduduki kota dialah salah seorang Ulama yang
menjadi anggota delegasi menghadap Ghazan dan memberikan teguran-
teguran yang jitu kepada Raja yang menang perang itu!

Ibnu Taimiyah mengakui adanya Wali-Allah. Tetapi beliau tidale dapal
menerima jika makhluk Allah yang lain menyandarkan pengharapan kepada
orang yang dikatakan Wali-Allah itu. Dia berpegang kepada HadilS :
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"lzus- III 'anla [as-ta'in Btl Lahi".

Apabila engkau hendak memohonkan pcrtolongan, langsunglah minta
Ili/ong kcpada Allah,

Schab itu bcliau mcnccla kcras orang yang me "Rabithah-kan gurunya
atau mengarnbil Wasilah gurunya buat menyampailcan pcrmohonan atau
kchakukan kcpada Illahi.

Sclain daripada itu beliau bersikap tcgas mernbcrsihkan pcngaruh
Filsafat dan Mistik yang bukan dati Islam daripada pokok ajaran Islam.

Scbagai scorang pcnganut Mazhab Hanbali di dalam gans kaurn Sunni,
beliau bcrusaha rnenegakkan Faham Salaf. YaiLUkembali kcpada kemumian
ajaran Nabi Muhammad SAW dcngan tidak dipengaruhi oleh Ta'wil. Ayat
ayat yang disebut "Mutasyabih" hcndaklah diterima dengan "Bila-Kaifa".
Schab, kita tidak disuruh buat rnemikirkan iLU.Sebab selalu ternyata bahwa
suatu pcnafsiran dalam suatu zaman, dapat berubah pula setelah di-zaman
yang lain, Dan pendapat yang terpcngaruh oleh lingkungan setempat, dapat
pula bcrubah sctelah ternpat itu bcralih.

Dr. Mohammad AI-Bahay, Matta Guru Filsafat Islam di Al-Azhar
University dalarn bukunya "Al-Janibul /lahi min'ai Tofkiri'l Is/amy" dan
dalam bukunya yang barn "Al-Fikrul Islamy Al-Hadits" dan ada karangan
pcndcknya yang pemah dimuat dalam Majalah "AJ-Muslimun" menekankan
pcndapatnya bahwa Ibnu Taimiyah adalah pelopor penama dari pengcmba
lian [ikiran Muslimin umumnya dan tasauf khususnya ke dalarn pangkalan
tauhid:

Kalau pandangan hidup yang bersemangat Zuhud dari kernegahan
dunia untuk mcncapai kebesaran jiwa menentang segala penderitaan hidup,
lalu mcncgakkan kepala, dan lund uk kepada Allah yang Satu, kalau itu dapat
discbut scbagai Tasauf juga, maka ajaran Ibnu Tairniyah adalah Tasauf yang
sejau!

Kita dapat membaca "Fatwa Ibnu Taimiyah", kurnpulan dan fatwa
fatwa beliau, (35 jilid) yang rncrintis jalan fikiran leila mengernbalikan hidup
bcr-Tasauf kepada Tauhid sejati. Tetapi untuk mengetahui ajaran Ibnu Tai
miyah lchih mendalam, tidaklah cukup membaca karangan-karangan Ibnu
Taimiyah saja, Tetapi bacalah karangan muridnya Ibnu Qayyirn. yang me
ngenal guru itu lebih dekat, Scbagai, jika leila hendak mengenal Muhammad
Abduh. bacalah karangan Sayid Rashid Ridha.

"Izas-ta 'anta las-ta'in Bil Lahi".

Apabila engkau hendak memohonkan pertolongan. langsunglah minta
tolong kepada Allah.

Sebab itu beliau mencela keras orang yang me "Rabithah"-kan gurunya
atau mengambil Wasilah gurunya buat menyampaikan pennohonan atau
kebaktikan kepada IIIahi.

Selain daripada itu beliau bersikap tegas membersihkan pengaruh
Filsafat dan Mistik yang bukan dari Islam daripada pokok ajaran Islam.

Sebagai seorang penganut Mazhab HanbaIi di dalam garis kaum Sunni,
beliau berusaha menegakkan Faham Salaf. Yaitu kembali kepada kemurnian
ajaran Nabi Muhammad SAW dengan tidak dipengaruhi oleh Ta'wil. Ayat-
ayat yang disebut "Mutasyabih" hendaklah diterima dengan .''Bila-Kaifa''.
Sebab, kita tidak disuruh buat memikirkan itu. Sebab selalu ternyata bahwa
suatu penafsiran dalam suatu zaman, dapat berubah pula setelah di-zaman
yang lain. Dan pendapat yang terpengaruh oleh lingkungan setempat, dapat
pula berubah setelah tempat itu beralih.

Dr. Mohammad Al-Bahay, Maha Guru Filsafat Islam di Al-Azhar
University dalam bukunya "Al-Janibul /lahi min'at Tafkiri'l" Islamy" dan
dalam bukunya yang baru "AI-Fikrul Islamy Al-Hadits" dan ada karangan
pendeknya yang pernah dimuat dalam Majalah "Al-Muslimun" menekankan
pendapatnya bahwa Ibnu Taimiyah adalah pelopor pertama dari pengemba-
lian fikiran' Muslimin umumnya dan tasauf khususnya ke dalam pangkalan
tauhid!

Kalau pandangan hidup yang bersemangat. Zuhud dari kemegahan
dunia untuk mencapai kebesaran jiwa menentang segala penderitaan hidup,
laIu menegakkan kepala, dan tunduk kepada Allah yang Satu, kalau itu dapat
disebut sebagai Tasauf juga, maka ajaran Ibnu Taimiyah adaIah Tasauf yang
sejati!

Kita dapat membaca "Fatwa Ibnu Taimiyah", kumpulan dan fatwa-
fatwa beliau, (35 jilid) yang merintis jalan flkiran kiU\ mengembalikan hidup
ber- Tasauf kepada Tauhid sejati. Tetapi untuk mengetahui ajaran Thnu Tai-
miyah lebih mendalam, tidaklah cukup membaca karangan-karangan Thnu
Taimiyah saja. Tetapi bacaIah karangan muridnya Ibnu Qayyim, yang me·
ngenaI guru itu lebih dekat Sebagai, jika kita hendak mengenaI Muhammad
Abduh. bacalah karangan Sayid Rashid Ridha.
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Reaksi
Niscaya udak sekaligus orang dapat mcncrima faham Ibnu Taimiyah.

Sudah beratus tahun Tasauf yang telah jauh berbclok dari pangkalannya itu
mcmpcngaruhi masyarakat Muslim. Berpuluh-puluh didirikanorang rnakam
makam yang dikerarnatkan itu di setiap negcri Islam. Di Mesir berpusat pada
kuburan Syaikh Ahmad Al-Fira'iy (1118-1183), di Baghdad pada kuburan
Syaid Alx1ulqadir Jailani (lO77-11(6), di Damaskus pada kuburan Syaikh AI
Akbar Muhyiddin Ibnu 'Araby (1165-1240). Dan ziarah kepada kuburan
Rasulullah SAW sudah menyamai, bahkan kadang-kadang melebihi daripada
terhadap Kabah. Belum pula yang dilakukan kaurn Syi'ah pada rnakarn
Sayidina Ali di Kufah (Najaf) dan Sayidina Husain di Karbala,

Pcndeknya, suasana pada waktu itu adalah suasana kuburan.
Niscaya suara lbnu Taimiyah telah mcngejutkan, Iaksana geledek di

siang hari. Ulama-ularna Fiqhi scndiri mencan dalil buat membantah teguran
Ibnu Taimiyah itu. DI antara yang menentangnya ialah Ibnu Hajar AI
Haitsarni AI-Malli, seorang Ulama Mazhab Syafi'i yang karangannva ba
uyak tersiar di negeri kita

lbnu Hajar, (1504 - 1506 M - 920 - 977 H.)

Kitab-kitab "Madarijus Salrkm", "Ighatsatul Laruan . Tabus lbhs"
yang disebut Juga "Naqdul Ilrni wal Ulama" dan bcbcrapa kitab yang lam
karangan Ibnul Qayyim, semuanya rncmbayangkan jiwa Ibnu Tairniyah.

Scorang Shufi menurut ajaran Ibnu Tairniyah adalah scorang yang
keras mcnegakkan kcbenaran. Tengah malam bangun bcr-Tahajjud. siang
hari pcrgi berusaha Dan jika ncgara dalam bahaya scrangan rnusuh, bersedia
mcninggalkan segala yang rncrintang. lalu rnasuk kc dalam barisan tcntara, di
ternpat yang ditentukan olch Komando.

Beliau berkali-kali dita.han dalam pcnjara, bcrganLi pcnjara, Mcsir
dcngan penjara Damaskus. Tctapi dcngan icgas dia mengatakan kepada
muridnya Ibnul Qayyim yang turut terpenjara dcngan dia:

"Apalagi yang akan didengkikan oleh musuh-musuh kepadaku! Bagiku
dibuang dari kampung halaman, adalah mengembara mencan kebenaran.
Masuk penjara karena mempertahankan keyakinan adalah kesempatan yang
luas bagiku untuk berkhalwat dan tafakkur mengingat Tuhan. dan dapat
membaca ayai-ayat Al-Quran sehingga berkali-kali dapat aku khatamkan.

Tahukah engkau sayang. Bahwasanva orang yang terbelenggu ialah
yang aibelenggu oleh hawa-nafsunva, dan orang yang tertawan, ialah yang
ditawan setan iblis"

Ucapan irn bolch dibaca di dalam kitab kunipulan do'a dan zikir yang
bcrnarna "AI-Wabilu'ah-Shaib" karangan lbnul Qayyirn).

Kitab-kitab "Madarijus Salikin", "Ighatsatul LahIan", "Tabus Iblis"
yang disebut juga ''Naqdul Ilmi wal Ulama" dan beberapa kitab yang lain
karangan Thnul Qayyim, semuanya membayangkan jiwa Ibnu Taimiyah.

Seorang Shufi menurut ajaran Ibnu Taimiyah adalah seorang yang
keras menegakkan kebenaran. Tengah malam bang un ber- Tahajjud, siang
hari pergi berusaha. Dan jika negara dalam bahaya serangan musuh, bersedia
meninggalkan segala yang merintang, lalu masuk ke dalam barisan tentara, di
tempat yang ditentukan oleh Komando.

Beliau berkali-kali ditahan dalam penjara, berganti penjara, Mesir
dengan penjara Damaskus. Tetapi dengan tegas dia mengatakan kepada
muridnya Thnul Qayyim yang turut terpenjara dengan dia:

"Apalagi yang akan didengkikan oleh musuh-musuh kepadaku! Bagiku
dibuang dari kampung halaman. adalah mengembara mencari kebenaran.
Masuk penjara karena mempertahankan keyakinan adalah kesempatan yang
luas bagiku untuk berkhalwat dan tafakkur mengingat Tuhan. dan dapat
membaca ayat-ayat Al-Quran sehingga berkali-kali dapat aku khatamkan.

Tahukah engkau sayang. Bahwasanya orang yang terbelenggu ialah
yang dibelenggu oleh hawa-nafsunya. dan orang yang tertawan. ialah yang
ditawan setan iblis".

Ucapan ini boleh dibaca di dalam kitab kumpulan do'a dan zikir yang
bemama "AI-Wabilu'ah-Shaib" karangan Ibnul Qayyim).

Reaksi
Niscaya tidak sekaligus orang dapat menerima faham Ibnu Taimiyah.

Sudah beratus tmmn Tasauf yang telah jauh berbelok dari pangkalannya itu
mempengaruhi masyarakat Muslim. Berpuluh-puluh didirikanorang makam-
makam yang dikeramatkan itu di setiap negeri Islam. or Meslr berpusat pada
kuburan Syaikh Ahmad AI-Fira'iy (1118-1183), di Baghdad pada kuburan
Syaid Abdulqadir Jailani (1077-1166), di Damaskus pada kuburan Syaikh AI-
Akbar Muhyiddin Ibnu 'Araby (1165-1240). Dan ziarah kepada kuburan
Rasulullah SAW sudah menyamai, bahkan kadang-kadang melebihi daripada
tefhadap Ka'bah. Belum pula yang dilakukan kaum Syi'ah pada makam
Sayidina Ali di Kufah (Najaf) dan Sayidina Husain di Karbala.

Pendeknya, suasana pada waktu itu adalah suasana kuburan.
Niscaya suara Ibnu Taimiyah telah mengejutlcan, laksana geledek di

siang hari. Ulama-ulama Fiqhi sendiri mencari dalil buat membantah teguran
Thnu Taimiyah itu. Di antara yang menentangnya ialah Ibnu Rajar AI-
Haitsami AI-Makki, seorang Ulama Mazhab Syafi'i yang karangannya ba-
nyak tersiar di negeri kita

Ibnu Hajar. (1504 - 1506 M - 920 - 977 H.)
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Ajaran Ibnu Taimiyah disambut oleh Syelda Muhammad bin Abdil
Wahab (1112-1198H - 1703 - 1783 M),

Scluruh Masyarakat Nej adalah penganut Mazhab Hanbali. Kita telah
mempclajari pcrbandingan Mazhab-Mazhab keempatnya, dan mengetahuinya
bahwa Mazhab Hanbali adalah Mazhab yang keras mempertahankan Hadits.

Imam Ahmad bin Hanbal berkeras mempertahankan pendirian Ahlis
Sunnah atau Mazhab Salaf di hadapan Al-Mu'tashirn, Khalifah Bani Abbas
kedelapan, keuka beliau dipaksa mengakui pendirian yang dipilih oleh
kerajaan Bani Abbas sejak zaman Al-Ma'mun yang mengataIcan bahwa
Qur'an adalah makhluk. Beliau menolak paksaan itu bukan karena beliau
mengakui sebclumnya yaitu Al-Qur'an Qadim adanya, melainkan karena
memegang pendirian bahwa memperkatakan Nabi. Biarpun dia disiksa dan
dipaksa, namun beliau tidak mau beranjak daripada pcndiriannya itu

Dan pcndirian seperti ini pulalah yang menjadi dasar ternpat tegak
Muhammad bin Abdil Wahab. Dalam perjalanannya ke Irak dilihatnya
bagaimana orang pcmuja kuburan Abdul Qadir Jailani. Pemujaan yang
dcmikian niscaya udak disctujui olch Abdul Qadir Jailani sendiri, sebagai
pcnganut Mazhab Hanbali pula. Dilihatnya pcngaruh kuburan, pengaruh
pemujaan, pengaruh Rabithah dan Wasilah telah meliputi seluruh tanah Arab.
Hanya tinggal namanya yang Islam; pada hakikatnya ielah jauh menyimpang.

Ini harus dibcrsihkan, kalau pcrlu dengan pcdang!
Scjak tahun 1517 tanah Arab bersama Mesir telah jatuh lee bawah kuasa

II
WAHABIY AH DAN SANUSIY AH

Kalau kita ingat bahwa Ibnu Hajar Al-Haitsami hidup di dalam ah;td
kccnambe las Masehi, atau abal J(l'sepuluhl Hijri, yaitu Abad perkernbang
biakan Agama Islam di Indonesia dan permulaan banyaknya orang Islam
Indonesia bcrlayar ke Mekkah naik Haji, dapatJah kita simpulkan pcngaruh
Ibnu Hajar itulah yang Icbih banyak rnelekat dalam masyarakat Muslimin In
donesia. Kitab-kitab: "Al-Fatawal Haditsiyah" dan "Az-Zawazir" dan "Tuhfah"
adalah pcgangan utarna dari Ularna-Ularna kita. Jika para Ularna kita mem
pcrtahankan pcndirian 'Taqlid" dalam Fiqhi, maka Ibnu Hajarlah yang utarna
di Taqlid-i; di bclakangnya baru Ramli, baru An-Nawawi, baru AJ-G hazali ,
kemudian sekali baru Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu rnaka mempertahankan
kedaulatan kubur, menuju kerarnat, mengadakan "Haul" setiap tahun kepada
kuburan tertentu, adalah didasarkan kepada Ibnu Hajar Ibnu Taimiyah.
Maksud Ibnu Taimiyah menegur ziarah kubur yang membayangkan syirk,
telah disalah-artikan.

Kalau leita ingat bahwa Ibnu Hajar Al-Haitsami hidup di dalam abad
keenambelas Masehi, atau abal kesepuluhl Hijri, yaitu Abad perkembang-
biakan Agama Islam di Indonesia dan pennulaan banyaknya orang Islam
Indonesia berlayar ke Mekkah naik Haji, dapatlah leita simpulkan pengaruh
Ibnu Hajar itulah yang lebih banyak melekat dalam masyarakat Muslimin In-
donesia. Kitab-leitab: "AI-Fatawal Haditsiyah" dan "Az-zawazir" dan ''Tuhfah''
adalah pegangan utama dari Ulama-Ulama leita. Jika para U1ama leita mem-
pertahankan pendirian "Taqlid" dalam Fiqhi, maka Ibnu Hajarlah yang utama
di Taqlid-i; di belakangnya bam Ramli, bam An-Nawawi, bam Al-Ghazali.
kemudian sekali baru Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu maka mempertahankan
kedauiatan kubur, menuju keramat, mengadakan "Haul" setiap tabun kepada
kuburan tertentu, adalah didasarkan kepada Thnu Hajar Thnu Taimiyah.
Maksud Ibnu Taimiyah menegur ziarah kubur yang membayangkan syirk,
telah disalah-artikan.

II
WAHABIY AH DAN SANUSIYAH

Ajaran Thnu Taimiyah disambut oleh Syekh Muhammad bin Abdi/
Wahab (1112-1198H - 1703 - 1783 M.),

Seluruh Masyarakat Nej adalah penganut Mazhab Hanbali. Kita telah
mempelajari perOOndingan Mazhab-Mazhab keempatnya, dan mengetabuinya
bahwa Mazhab Hanbali adalah Mazhab yang keras mempertahankan Hadits.

Imam Ahmad bin HanOOI berkeras mempertahankan pendirian Ahlis
Sunnah atau Mazhab Salaf di hadapan AI-Mu'tashim, Khalifah Bani Abbas
kedelapan, ketika beliau dipaksa mengakui pendirian yang dipilih oleh
kerajaan Bani Abbas sejak zaman Al-Ma'mun yang mengatakan bahwa
Qur'an adalah makhluk. Beliau menolak paksaan itu bukan karena beliau
mengakui sebelumnya yaitu AI-Qur'an Qadim adanya. melainkan karena
memegang pendirian bahwa memperkatakan Nabi. Biarpun dia disiksa dan
dipaksa, namun beliau tidale mau beranjak daripada pendiriannya itu,

Dan pendirian seperti ini pulalah yang menjadi dasar tempat tegak
Muhammad bin Abdil Wahab. Dalam perjalanannya ke Irak dilihatnya
bagaimana orang pemuja kuburan Abdul Qadir Jailani. Pemujaan yang
demikian niscaya tidale disetujui oleh Abdul Qadir Jailani sendiri, sebagai
penganut Mazhab HanOOli pula. Dilihatnya pengamh kuburan, pengaruh
pemujaan, pengaruh Rabithah dan Wasilah telah meliputi selumh tanah Arab.
Hanya tinggal namanya yang Islam; pada haleikatnya Lelahjauh menyimpang.

Ini hams dibersihkan, kalau perlu dengan pedang!
Sejale tahun 1517 tanah Arab bersama Mesir telah jatuh ke bawah kuasa
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Kcrajaan Turki di bawah pcrintah pcnakluk yang besar Sultan Salim Utsmani
(1512 - 1520).

Kcrujaan Turk; Utsmani pun pada pandangan Muhammad bin Abdll
Wahab tclah tidak mumi lagi. Bcsar pCllgaruh Thariqat Buktasyiyah dcngan
tcntara lnkisyariyah (Yanitzar). Pcndcknya Islam tclah gelap. Islam tidak asli
lagi. Sclekas-Ickasnya harus dinyatakan sikap yang tegas buat mcngajak
kembali kepada ajakan Islam asli, Akhimya dapatlah beliau memasukkan
ajarannya, kcpada Amir negeri Dar'iyah. Dan Kerajaan inilah kemudiannya
yang mcnganut Tauhid, menghaneurkan kcberhalaan, penyembuhan kubur,
mcncntang ajaran Tasauf yang sesat lagi rnenyesatkan. Dari kcturunan Amri
Dar'iyah milah lahir Kerajaan Sa'udi.

Di akhir gclornbang kcbangunan Wahabi timbul pula gcrakan sanusi,
yang dipelopori oleh Sini Mohammad As-Sanusi di Libya (1206 - 1275 HI
1791 - 1R59M).

Kcduanya sarna pandangannya atas Kcrajaan Turki yaitu tclah mcngubah
pokok ajaran Rasul. Curna bcdanya ialah Sanusiyah masih rncmakai Thariqat
dan wirid-wirid.

Muhammad bin Abdil Wahab scndiri rncnjclaskan rnazhabnya dalam
Fiqhi, yaitu Mazhab Hanbali. Dan mazhabnya dalam aqidah, yauu Mazhab
Tauhid atau Mazhab Salaf.

Tctapi setelah Kcrajaan Turki mcmandang bahwa gcrakan ini sangat
mcmbahayakan bagi kekuasaan dan kcdudukannya di tanah Arab,
diperintahkannyalah Muhammad All Pasya, Wall Ncgara Mcsir untuk
rncmcrangi dan mcmusnahkan gcrakan itu. Dan Ulama-ulama Mckkah atau
ulama-ulama yang mcnjadi alat dari Kcrajaan Turki Utsrnani dikerahkan
mcngarang buku-buku propaganda buat mcmbusuk-busukkan kaum pcmbaru
itu. Schingga jika disc but nama Wahabi timbulah benei dan takut orang.

Jika dia mcnjclaskan pcndirian rnclarang mcrnbcsar-bcsarkan kuburan,
disalahkan artinya. Dikatakan bahwa Wnhabi mcngharamkan ziarah: Jika dia
mcnyatakan bahwa guru tidak bolch dijadikan wasilah atau rabithah seketika
zikir, disalahartikan: Wahabi anti Ularna dan sebauainv. •.

"Jago" yang bcrjasa bcsar mcmbela Kcrajaan Turk'i dan rnernbusukkan
Wahabi dan memfitnahkannya, sampai mcnuduh bahwa Muhammad bin
Abdil Wahab itu adalah keturunan Musailamah AI-Kazzab, scbab dia lahir di
Wadi Yamamah di Nejd adalah Syaikh dan Alim Syatiiyah yang bexar di
Mckk.ih Syaikh Sayid Zaini Dahlan.

Adapun gcrakan xanuxiyah di Libva atau Tripoli, ialah satu gcrakan
agarna yang tcgak til alas rcruntuhan scbuah Kcrajaan lsl.im Turk! Karab
manclli yang tclah runtuh. Disusunnya scuap Wahab (Oasc) LIt p;tdallg pasir,
sctiap masyarakat suku, diajarkannva agama. dibuainya jamaah. diajar anak-

Kerajaan Turki di bawah perintah penakluk yang besar Sultan Salim Utsmani
(1512 - 1520).

Kerajaan Turki Utsmani pun pada pandangan Muhammad bin AbdH
Wahab telah tidak mumi lagi. Besar pengaruh Thariqat Buktasyiyah dengan
tentara Inkisyariyah (Yanitzar). Pendeknya Islam telah gelap. Islam tidak asH
lagi. Selekas-Iekasnya hams dinyatakan sikap yang tegas buat mengajak
kern bal i kepada ajakan Islam asH. Akhimya dapatIah beliau memasukkan
ajarannya. kepada Amir aegeri Dar'iyah. Dan Kerajaan inilah kemudiannya
yang menganut Tauhid, menghancurkan keberhalaan. penyembuhan kubur,
menentang ajaran Tasauf yang sesat lagi menyesatkan. Dari keturunan Amri
Dar'iyah inilah lahir Kerajaan Sa'udi.

Di akhir gelombang kebangunan Wahabi timbul pula gerakan sanusi.
yang dipelopori olph SicJi Mohammad As-Sanusi di Libya (1206 - 1275 HI
1791 - 1859 M).

Keduanya sarna pandangannya atas Kerajaan Turki yaitu telah mengubah
pokok ajaran Rasul. Cuma bedanya ialah Sanusiyah masih memakai Thariqat
dan wirid-wirid.

Muhammad bin Abdil Wahab sendiri menjelaskan mazhabnya dalam
Fiqhi. yaitu Mazhab Hanbali. Dan mazhabnya dalam aqidah. yaitu Mazhab
Tauhid atau Mazhab Salaf.

Tetapi setelah Kerajaan Turki memandang bahwa gerakan ini sangat
mp-mbahayakan bagi kekuasaan dan kedudukannya di tanah Arab.
diperintahkannyalah Muhammad Ali Pasya. Wali Negara Mesir untuk
memerangi dan memusnahkan gerakan itu. Dan Ulama-ulama Mekkah atau
ulama-ulama yang menjadi alat dari KeJ:lljaan Turki Utsmani dikerahkan
mengarang buku-buku propaganda buat membusuk-busukkan kaum pembaru
itu. Sehingga jika disebut nama Wahabi timbulah benci dan takut orang.

Jika dia menjelaskan pendirian melarang membesar-besarkan kuburan.
disalahkan artinya. Dikatakan bahwa W~habi mengharamkan ziarah! Jika dia
menyatakan bahwa guru tidak boleh dijadikan wasilah ataU rabithah seketika
zikir, disalahartikan: Wahabi anti Ulama dan sebagainya.

"Jago" yang berjasa besar membela Kerajaan Turki dan membusukkan
Wahabi dan memfitnahkannya, sampai menuduh bahwa Muhammad bin
Abdil Wahab itu adalah keturunan Musailamah AI-Kazzab. sebab dia lahir di
Wadi Yamamah di Nejd adalah Syaikh dan Alim Syafiiyah yang besar di
Mekkah Syaikh Sayid Zaini Dahlan.

Adapun gerakan Sanusiyah di Libya atau Tripoli, ialah satu gerakan
agama yang tegak di atas rcruntuhan scbuah Kcrajaan Islam Turki Karab
mane/li yang telah runtuh. Disusunnya sCLiapWahab (Oasc) di padang pasir,
setiap masyarakat suku, diajarkannya agama, dibuatnya jama'ah, diajar anak-
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(0) (1%9) Dcngan kckcras an, J""bu: olch l'crw ira pcrwrra Angk atan Darat .hba w ah pimpman
Koloncl Moamar Khadaf iy

anak hakikat Islam, dilatih yang tua-tua bcrzikir mcngmgat Allah Jan dilauh
pcmuda-pcmuda rncmcgang scnjata.

"Bcrtasauf. tctapi harus sanggup bcrjuang di tcngah rnasyarakat".
Malam berccrmin kitah suci, siang bcrtongkat tombak bcsi.
Maka sckctika Italia mcrcbut ncgen iLU dari kuasa Iurki (I ()12) bum

Sanusi itu didapati tclah siap bcrtcmpur uruuk rnclawan pcnjajah. Dan
sckcuka tcntara Turk i di bawah pimpinan Anwar Pasya tcrpaksa rnundur
mcnarik tcntaranya dan rncngikat pcrjanjian dengan Italia, serta mcnycrahkan
dacrah itu bulat-bulat kcpada Iialia, karena Sanusi mcncruskan pcrang.
Mercka tclah bcrperang mclawan pcnjajahan Italia, sclama 35 tahun. Dan
akhirnya (1 (}50) kcrncrdckaan ncgcri itu diakui olch PBB. Dan diangkatlah
Sidi Muhammad Idris As Sanusi mcnjadi raja Libya Pcrtama. Dialah satu
satunya Raia Islam yang tidak rnau dipancgilkan "Sri Paduka Yang Mulia"
(Syahil.ul Jalalah).

Maka ketika kerajaan Sanusi di Libya itu adalah scbuah Kcrajaar- kaurn
Shufi, tetapi Shufi yang tidak rncnycmbah kubur dan udak pula mcmakai
Rabithah! *)

Syaikh Mohammad Abduh yang kcmudian akan mcngernbalikan Tasauf
pula kepada pangkalnya, adalah pcngaruh Tasaufnya olch ajaran Sanusi. Hal
ini ditcrangkan olch Dr. Ahmad Arnin dalam bukunya "Zu'ama'ul Ishlah".

Seketika dia nyaris pULUS asa bclajar di AI Azhar karena methoda
pelajaran yang sudah sangat kolot, dia pulang ke kampung halamannya dan
bcrniat udak hendak bclajar lagi. Lebih baik bcrtani saja! Waktu itu pulanglah
dia kc kampung dan bcrjumpa dcngan Syaikh Darwish,

Dr. Ahmad Amin berkata tcntang Pribadi Syaikh Darwish:
"Dia terpengaruh olch ajaran Sanusiyah yang bcrsamaan lujuannya dengan

Wahabi, mcnyerukan agar kcrnbali kcpada Islam pertama dalarn keasliannya
dan pcmbcrsihan dari bid'ah-bid'ah. Yaitu setclah dia kembali dari Tripoli
Barat dan bcrkumpul di sana dcngan pengarnn-penganut Sanusiyah".

Syaikh itulah yang mcngcruik Muhammad Abduh, yang mulanya nyaris
jadi Ulama yang mcrncntingkan pembcrsihan diri scndiri dcngan berbagai
bagai zikir dan do'a, tetapi tidak rncrnperdulikan rnasyarakat sekclilingnya,
Dibawanya Mohammad Abduh kc tcrnpat pcrgaulan kampungnya, supaya
dirasainya apa yang dirasai orang lain. supaya dapat mcnilik apa pcnyakit dan
apa obatnya. Syaikh Darwish 'lkh yang mcmb3nwhdanllll'lllht'rillllilsaj,uan
AI Azhar sclarna ini. bahwa ilrnu tcrbag: dua. alb yang lahir (Ian ada yang
bathin! Dan ilrnu bukanlah scrnata-rnata ilrnu agarna, Filsafat dan rnanthik
pun perlu dipelajari!

anak hakikal Islam, dilalih yang lua-lua berzikir mengingal Allah dan dilalih
pemuda-pemuda memegang senjala.

"Bertasauf, letapi hams :>anggup berjuang di lengah masyarakal".
Malam bercermin kilab suci, siang berlongkal lombak besi.
Maka sekelika Italia merebul negeri ilu dari kuasa Turki (1912) kaum

Sanusi ilu didapali Lelah siap berlempur untuk melawan penjajah. Dan
sekelika lentara Turki di bawah pimpinan Anwar Pasya lerpaksa mundur
menarik lentaranya dan mengikal perjanjian dengan Italia, serta menyerahkan
daerah ilu bulal-bulal kepada Ilalia, karena Sanusi meneruskan perang.
Mereka lelah berperang melawan penjajahan Ilalia, selama 35 tahun. Dan
akhirnya (1950) kemerdekaan negeri ilu diakui oleh PBB. Dan diangkatlah
Sidi Muhammad Idris As Sanusi menjadi raja Libya Pertarna. Dialah salu-
salunya Raia Islam yang tidak mau dipanggilkan "Sri Paduka Yang Mulia"
(Syahitul Jalalah).

Maka kelika kerajaan Sanusi di Libya ilu adalah sebuah Kerajaan kaum
Shufi, letapi Shufi yang tidak menyembah kubur dan lidak pula memakai .
Rabithah! *)

Syaikh Mohammad Abduh yang kemudian akan mengembalikan Tasauf.
pula kepada pangkalnya, adalah pengaruh Tasaufnya oleh ajaran Sanusi. Hal
ini dilerangkan oleh Dr. Ahmad Amin dalam bukunya "Zu'ama'ul Ishlah".

Sekelika dia nyaris pulus asa belajar di AI Azhar karen a melhoda
pelajaran yang sudah sangal kolol, dia pulang ke kampung halamannya dan
bernial tidak hendak belajar lagi. Lebih baik bertani saja! Waklu ilUpulanglah
dia ke kampung dan berjumpa dcngan Syaikh Darwish.

Dr. Ahmad Amin berkala len tang Pribadi Syaikh Darwish:
"Dia lerpengaruh oleh ajaran Sanusiyah yang bersamaan lujuannya dengan

Wahabi, menyerukan agar kembali kepada Islam pertama dalam keasliannya
dan pembersihan dari bid'ah-bid'ah. Yailu selelah dia kembali dari Tripoli
Baral dan berkumpul di sana dengan pengarrul-penganul Sanusiyah".

Syaikh itulah yang mengerilik Muhammad Abduh, yang mulanya nyaris
jadi Dlama yang memenlingkan pembersihan diri sendiri dengan berbagai-
bagai zikir dan do'a, letapi tidak memperdulikan masyarakal sekelilingnya.
Dibawanya Mohammad Abduh ke lempal pergaulan kampungnya, supaya
dirasainya apa yang dirasai orang lain, supaya dapal menilik apa penyakil dan
apa obalnya. Syaikh Darwish oleh yang membantahdanmemberantasajaran
Al Azhar selama ini. bahwa ilmu lerbagi dua, ada yang lahir dan ada yang
balhin! Dan ilmu bukanlah semala-mala ilmu agama. Fiisafat dan manthik
pun perlu dipelajari!

(~) (1969) Dengan 'kekerasan. dircbul oleh Perwira-perwira Angkalan Daral dibawah pimpimm
Kolonel Moamar Khadafiy.
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Kala Dr. Ahmad Arrun selanjutnya : "Yang mengisinya bermula ialah
Syaikh Darwish. Adapun kcdatangan lamaluddin AI Afghani ialah
mcnunjukkan yang mana yang akan diperbaiki itu".

Maka jclaslah sckarang bahwasanya Wahabi dan Sanudi adalah
pcmbukaan jalan baru bagi Islam, untuk mcngcmbalikan Tasaut pacta
pangkalnya

Kala Dr. Altmad Amin selanjutnya : "Yang mengisinya bermula ialah
Syaikh Darwish. Adapun kedalangan Jamaluddin Al Afghani ialah
menunjukkan yang mana yang akan diperbaiki itu".

Maka jelaslah sekarang bahwasanya Wahabi dan Sanudi adalah
pembukaan jalan bam bagi Islam, untuk mengembalikan Tasauf pada
pangkalnya.

***
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"ita tclah sering mcrnperkatakan kebangunan baru Islam di Indonesia.
Dan tclah sering pula mcnycbut dua orang Ulama. yauu Svaikh 'laher
Jalaluddin dan Sayid Mohammad bin Agil di Singapura di tahun I<}Ob.Telah
biasa kita rnenyebut nama-nama Ulama Kaum Muda Sumatcra Barat yang
mcmulai pcrgcrakannya di Lahun It) 10. Dan telah biasa kita rncnycbut Kiyahi
llaji Ahmad Dahlan yang mendirikan pergerakan Muhammadiyah (II tahun
1912.

Tctapi sebclum scmuanya uu, ada satu orang yang kurang kita bicarakan.
yaitu Syaiful Masyaikh. guru dari sckalian guru-guru kita. yauu Svaikn
Ahmad Khatib bin Abdul lati] AI Minangkabawi di Mekkah.

Mcnurut pcnyclidikan saya, bcliaulah ulama Islam Indonesia yang mula
mula bcrani menyatakan pcndiriannya mernbatalkan amal-amal Ahh Thari
qat. terutama Thariqat Naqsyabandiyah, yang rnc-Rabithahkan, atau rncngha
dirkan guru dalam ingatan sckeuka Tawajjuh. Permulaan Sui uk.

Fatwa bcliau mcnycrukan urnmat supaya kcmbali kcpada ajaran asli dari
Nabi Muhammad saw. dan mcnghindarkan perbuatan syirik dan menghadir
kan guru dalarn ingatan itu tclah disampaikan ke Minangkabau di tahun 1906.
Bahkan beliau katakan bahwa mcnghadirkan guru dalam ingatar: itu sama
dcngan mcnycmbah bcrhala. Perbuatan uu udak ada dilakukan Nabi, atau
sahabat-sahabatnya ataupun ulama-ulama ikutan kita yang bcrernpat.

Buku banterasnya itu bcrnarna 'lzharu Zugalil Kazibin".
Pada kata pcndahuluan buku terscbut bcliau berkata demikian : (Scsudah

muqaddimah yang mernakai bara atul istihlal yang indah sekali dalam bahasa
Arab).

"Wa Ba'du : maka pada Lahun scribu uga ratus dua puluh ernpat kcpada
yang fakir Ahmad Khatib bin Abdul Lathif, khatib Imam Syafi'i di Mekkah
yaitu masalah dari ncgcri jawi mcnanyakan ocbcrapa ikhwal tcrpakai pada
Thariqat Naqsyabandiyah pada masa kua 1111. adakah baginya asal pada
syari'at Nabi kita atau uada. Karena tclah bcrsalah-salahan orang kita lawi
padanya. Maka hamba lihat uruuk rncnjawab sual ini adalah terlampau
musyaqqat atas hamba. Karcna pckcrjaan nu iclah jadi pakaian pada ahli
ncgcn hamba, hingga rncny angka rncrcka uu akan bah ....asanya scgala itu
thariqat Nabi kita dan orang mungkir akan dirnungkiri akan agarna Islam.
Padahal sangka itu tclah hCI,;J);dl dari Agama yang diwajibkan Allah dan
Rasulnya atau dinnahkannya. Karena tiadalah wants padanya Kitab Allah
dan Sunnah Rasulnya. Maka dcngan scbah itu tidaklah kuasa hamba daripada

BAB XIII
MENGEMBALlKA:"i TASAt;F KE PA:"iGKALNYA

DI I"IDO!\ESIA

BAB XIII
MENGEMBALIKAN TASAUF KE PANGKALNYA

DI INDONESIA

Kita telah sering memperkatakan kebangunan bam Islam di Indonesia.
Dan telah sering 'pula menyebut dua orang Ulama, yaitu Syaikh Taher
lalaluddin dan Sayid Mohammad bin Agil di Singapura di tahun 1906. Telah
biasa kita menyebut nama-nama Ulama Kaum Muda Sumatera Barat yang
memulai pergerakannya di tahun 1910. Dan telah biasa kita menyebut Kiyahi
Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan pergerakan Muhammadiyah di tahun
1912.

Tetapi sebelum semuanya itu, ada satu orang yang kurang kita bicarakan, I

yaitu Syaiful Masyaikh. guru dari sekaIian guru-guru kita. yaitu Syaikh
Ahmad Khatib bin Abdullatif Al Minangkabawi di Mekkah.

Menurut penyelidikan saya, beliaulah ulama Islam Indonesia yang muIa-
mula berani menyatakan pendiriannya membatalkan amaI-amal Ahli Thari-
qat, terutama Thariqat Naqsyabandiyah, yang me-Rabithahkan, atau mengha-
dirkan guru daIam ingatan seketika Tawaijuh. Permulaan Suluk.

Fatwa beliau menyerukan ummat supaya kembali kepada ajaran asli dari
Nabi Muhammad saw. dan menghindarkan perbuatan syirik dan menghadir-
kan guru dalam ingatan itu telah disampaikan ke Minangkabau di tahun 1906.
Bahkan beliau katakan bahwa menghadirkan guru daIam ingatan itu sarna
dengan menyembah berhaIa. Perbuatan itu tidak ada dilakukan Nabi, atau
sahabat-sahabatnya ataupun ulama-ulama ikutan kita yang berempat.

Buku banterasnya 'itu bemama 'Izharu ZugaIil Kazibin".
Pada kata pendahuluan buku tersebut beliau berkata demikian : (Sesudah

muqaddimah yang memakai bara'atul istihlaI yang indah sekaIi daIam bahasa
Arab).

"Wa Ba'du : maka pada tahun seribu tiga ratus dua puluh empat kepada
yang fakir Ahmad Khatib bin Abdul Lathif, khatib Imam Syafi'i di Melckah
yaitu masalah dari negeri jawi menanyakan oeberapa ikhwaI terpakai pada
Thariqat Naqsyabandiyah pada masa kita ini, adakah baginya asal pada
syari'at Nabi kita atau tiada. Karena telah bersalah-salahan orang kita Jawi
padanya. Maka hamba Iihat untuk menjawab suaJ ini adalah terIampau
musyaqqat alas hamba. Karena pekerjaan itu telah jadi pakaian pada ahli
negeri hamba, hingga menyangka mercka itu akan bahwasanya segaIa itu
thariqat Nabi kita dan orang mungkir akan dimungkiri akan agama Islam.
PadahaI sangka itu telah bersal<lh dari Agama yang diwajibkan Allah dan
Rasulnya atau dinnahkannya. Karena tiadaIah warits padanya Kitab Allah
dan Sunnah Rasulnya. Maka dengan sebab itu tidaklah kuasa hamba daripada
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Kernudian bcliau tuliskan bunyi pertanyaan yang datang itu, demikian :
'Thariqat Naqsyabandiyah - Khalidiyah adakah baginya asal pada syara' atau
tidak? Dan adakah silsilahnya sampai kepada Rasulullah S<lW. atau tidak? Dan
adakah Suluk empatpuluh hari dan duapuluh hari dan sepuluh hari baginya
asal pada syari'at atau tidak? Hcndaklah dijawab segala soal itu dengan yang
maujud pada syara'. Jika maujud padanya hcndaklah nyatakan dalilnya
kcpada kami. Dan jika tiada maujud maka hcndaklah nyatakan kepada karni.
Karena telah hasil pada ncgcri karni pcrsalahan yang bcsar pada segala
masalah ini."

Buku ini telah dibantah oleh Syekh Sa'ad Munka Payakumbuh, yang
kcras rnernpertahankan pendiriannya. Kitab penjawab itu dinamai "AI Ayatul
bayyinatu lil munshiinati izalati khurafaati ba'dhil mutu-ashshibin". (Kete
rangan yang jelas untuk orang insyaf, guna menghilangkan khurafat setengah
mereka yang ta'ashshub).

Buku ini dijawab lagi oleh Syaikh Ahmad Khatib dengan karangan
bemama : "Irghamu unufil rnuta'annita" (Menceporengkan hidung orang
orang yang karengkang menodai hidung orang-orang yang ingkar). Dan
sebuah risalat lagi bemama "As-Saiful Battaar fi mahaqqi kalimaati Ba'adli
ahli ighirar" (pedang tajam untuk menangkis kata setengah). Syaikh Abdullah
bin Abctullah AI Khalidi Batu Sanglcar.

Setelah saya tela'ah kitab-kiiab risalat itu dengan seksarna, dapatlah saya
mcngambil kesimpulan bahwa seketika menyusun jawaban-jawaban itu besar
sekali kcmungkinan bahwa beliau telah banyak mempergunakan kitab-kitab
karangan Ibnu Taimiyah. Baik pada jalan fikirannya, ataupun pada pukulan
pukulannya yang jitu telah nampak pengaruh Ibnu Taimiyah. Tetapi buat
rnernbuka pengambilan itu dengan terang-terangan. rupanya belumlah beliau
berani. Sebab di antara Wahabiy, Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah, adalah

"Barang siapa yang menyembunyikan alum ilmu. niscaya akan menge
kang Allah Ta'ala akan dia dengan kekang dari api neraka."

"Man kalama 'ilman al-jamahul Lahu bt lujamin min naa-rin."

mcninggalkan akan rncnjawabnya. karcna takut pula harnba akan masuk
kcpada sabda Nabi kita :
meninggalkan akan menjawabnya, karena takut pula hamba akan masuk
kepada sabda Nabi kita : J

(-:,. ('''f",~ ~~(~~~~~",;' !/'\\.,) .•\oA~~:.u,)\ ,~~
-..../V;, ." ·
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"Man kalama 'ilman al-jamahul Lahu bi lujamin min naa-rin."

"Barang siapa yang menyembunyikan akan ilmu, niscaya akan menge-
kang Allah Ta'ala akan dia dengan kekang dari api neraka."

Kemudian beliau tuliskan bunyi pertanyaan yang datang itu, demikian :
"Thariqat Naqsyabandiyah - Khalidiyah adakah baginya asal pada syara' atau
tidak? Dan adakah silsilahnya sarnpai kepada Rasulullahsaw .atau tidak? Dan
aMah Suluk empatpuluh hari dan duapuluh hari dan sepuluh hari baginya
asal pada syari'at atau tidak? Hendaklah dijawab segal a soal itu dengan yang
maujud pada syara'. Jika maujud padanya hendaklah nyatakan dalilnya
kepada kami. Dan jika tiada maujud maka hendaklahnyatakan kepada kami.
Karena telah hasil pada negeri kami persalahan yang besar pada segal a
masalah ini."

Buku ini telah dibantah oleh Syekh Sa'ad Munka Payakumbuh, yang
kerns mempertahankan pendiriannya. Kitab penjawab itu dinamai "AI Ayatul
bayyinatu lil munshiinati izalati khurafaati ba'dhil mutu-'ashshibin". (Kete-
rangan yang jelas untuk orang insyaf, guna menghilangkan khurafat setengah
mereka yang ta'ashshub).

Buku ini dijawab lagi oleh Syaikh Ahmad Khatib dengan karangall
bemama : "Irghamu unufil muta'annita" (Menceporengkan hidung orang-
orang yang karengkang menodai hidung orang-orang yang ingkar). Dan
sebuah risalat lagi bemama "As-Saiful Battaar fi mahaqqi kalimaati Ba'adli
ahli ighirar" (Pedang tajam untuk menangkis kata setengah). Syaikh Abdullah
bin Abetullah AI Khalidi Batu Sangkar.

Setelah saya tela'ah kitab-kirab risalat itu dengan seksarna, dapatlah saya
mengambil kesimpulan bahwa seketika menyusun jawaban-jawaban itu besar
sekali kemungkinan bahwa beliau telah banyak mempergunakan kitab-kitab
karangan Thnu Taimiyah. Baik pada jalan fikirannya, ataupun pada pukulan-
pukulannya yang jitu telah nampak pengaruh Thnu Taimiyah. Tetapi buat
membuka pengambilan itu dengan terang-terangan, rupanya belumlah beliau
berani. Sebab di antara Wahabiy, Thnul Qayyim danThnu Taimiyah, adalah
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discnafaskan saja olch pcndapat "urnurn" pada waktu itu. Padahal kcdudukan
bcliau adalah Icbih tinggi, yaitu Imam dan Khatib dalam mcsjid haram, dan
Mazhab Syafi'i. rnazhabnya orang Mckkah scndiri.

DI dalam risalat "Saiful banal" kaca 18 bcliau rncnulis :
"Maka Rabilhah yang akmal katanya dan sckurang-kurangnya bahwa

dihadirkan rupa guru uu di aruara dua mala dcngan Khudu' Tadarru dan
tawassul kcpadanya, pada rncnyarnpaikan kcpada Allah Ta'ala dan pada
rncnghilangkan was-was. Dan jika iclah diketahui makna rabuhah yang
akmal dan yang sckurang-kurangnya, maka mcnjadikan Wasilah kcpada
Allah Ta'ala, ialah sepcru mcnjadikan orang kafir akan bcrkata jadi wasilah
kcpada Allah Ta'ala scbab pacta kcduanya Khudu' dan Tadarru'. Dan merninta
wasilah dcngan Allah Ta'ala dcngan scsuatu yang tiada mudharrat dan tiada
mantaat. Karcna berhala itu batu atau lainnya yang dikhayalkan dan dirupakan
dcngan hall sendiri, yang tiada baginya ujud.

Dan dihormau dan di Khudu'kan dan direndahkan diri kcpadanya, karena
hcndak menyampaikan ia kcpada Allah Ta'ala, Karena keduanya tiada rnanfaat
dan tiada rnudharrat dan diadakan kcduanya dengan perbuatan tangan dan
pad a bcrhala dcngan perbuatan Langan dan pada rupa guru dcngan pcrbuatan
hati, Dan jika Tsabit Rabithah itu dcngan itu, niscaya Tsabit pulalah Wasilah
orang yang menyembah bcrhala itu dengan dia. Karcna yang discngaja pada
keduanya ialah Allah Ta'ala. Dan kcduanya itu sernata-mata alat kepada yang
dimaksud. Dan barangmana yang Tsabit pada suatu dari yang dua scrupa
niscaya Tsabit pula dcngan yang satu lagi. Dan jika tiada Tsabit, niscaya
tiada pula Tsabit. Dan jika cngkau kita bahwa Rabilhah itu dcngan Tajribah
kcbanyakan kami mcnyampaikan kcpada Allah Ta'ala, maka hamba kala :
"Orang yang mcnycmbah bcrhala pun bcgitu pula katanya". Dan jika tiada
mcrcka pcrolch facdah padanya, niscaya mustahil akan rncnycrnbah mcrcka
itu akan dia. Maka kaum Brahmana yang mcnycmbah bcrhala itu dcngan
mcmakai tapa dan riadhah mclihat mcrcka itu akan Khawariqil Adat. Tctapi
ia isudraj dan mcnjauhkan dari Allah Ta'ala. Karcna pcrbcdaan Agama kita
adalah alas mcngikuti Rasulullah dan sahabat-sahabatnya pada ihwal mereka
itu dan kclakuan rnereka itu. Tclah bcrkata Nabi kita Muhammah q\\. :",. "t .....". .... """",,,,,
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disenafaskan saja oleh pendapat "umum" pada waktu itu. Padahal kedudukan
beliau adalah lebih tinggi, yaitu Imam dan Khatib dalam mesjid haram, dari
Mazhab Syafi'i, mazhabnya orang Mekkah sendiri.

Di dalam riAAlat "Saiful battar" kaca 18 beliau menu lis :
"Maka Rabithah yang akmal katanya dan sekurang-kurangnya bahwa

dihadirkan rupa guru itu di antara dua mata dengan Khudu' Tadarru' dan
tawassul kepadanya, pada menyampaikan kepada Allah Ta'ala dan pada
menghilangkan was-was. Dan jika telah diketahui makn,a rabithah yang
akmal dan yang sekurang-kurangnya, maka menjadikan Wasilah ke!Jada
Allah Ta'ala, ialah seperti menjadikan orang kanr akan berkata jadi wasilah
kepada Allah Ta'ala sebab pada keduanya Khudu' dan Tadarru'. Dan meminta
wasUah dengan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tiada mudharrat dan tiada
manfaat. Karena berhala itu batu atau lainnya yang dikhayalkan dan dirupakan
dengan hati sendiri, yang tiada baginya ujud.

Dan dihormati dan di Khudu'kan dan direndahkan diri kepadanya, karena
hendak menyampaikan ia kepada Allah Ta'ala. Karena keduanya tiada manfaat
dan tiada mudharrat dan diadakan keduanya dengan perbuatan tangan dan
pada berhala dengan perbuatan tangan dan pada rupa guru dengan perbuatan
hati. Dan jika Tsabit Rabithah itu dengan itu, niscaya Tsabit pulalah Wasilah
orang yang menyembah berhala itu dengan dia. Karena yang disengaja pada
keduanya ialah Allah Ta'ala. Dan keduanya itu semata-mata alat kepada yang
dimaksud. Dan barangmana yang Tsabit pada suatu dari yang dua serupa
niscaya Tsabit pula dengan yang satu lagi. Dan jika tiada Tsabit, niscaya
tiada pula Tsabit. Dan jika engkau kita bahwa Rabithah itu dengan Tajribah
kebanyakan karni menyampaikan kepada Allah Ta'ala, maka hamba kata :
"Orang yang menyembah berhala pun begitu pula katanya". Dan jika tiada
mereka peroleh faedah padanya, niscaya mustahil akan menyembah mereka
itu akan dia. Maka kaum Brahmana yang menyembah berhala itu dengan
memakai tapa dan riadhah melihat mereka itu akan Khawariqil Adat. Tetapi
ia istidraj dan menjauhkan dari Allah Ta'ala. Karena perbedaan Agama kita
adalah atas mengikuti Rasulullah dan sahabat-sahabatnya pada ihwal mereka
itu dan kelakuan mereka itu. Telah berkata Nabi kita Muhammah saw. :

J.\~•... ~t (;:~~. t: J cl::s~f.~~' ~l.,,) -- ~ ••: 0'" , ..~
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Dan pada waktu uu luga muridnya //UII {<,I.IUI (Dr. H. Abdul Karim
Amrullah) di Minangkabau mcngcluarkan r1';lbl pula rncnyokong Iaharn
gurunya. mcnantang .\\wkh Su'ad vlunka. bcrnama "Qatlu '14 Riszbil
Mulhidin" (Pcrnancung lcher orang-orang y:mg IIhad ).

Scjak itulah rnulai Tasauf pcrnuja guru mcndapat serangan. Dan sejak uu
pulalah pcrtcntangan hcbat urnbul di aruara Ahl: Mazhab S31a!. uga ratus
lima puluh tahun yang lalu ada juga tantangan Syaikh Muruddin Ar Raniri
terhadap Hamzah Fanshuri, tctapi tcrhadap faham Wihdatul Wujud, bukan
tcrhadap Wasilah dan Rabithah.

Kaum Thariqat karcna mcndapat pukulan schcbat itu dan Ularna yang
diakui paling masyhur dan paling alirn di waktu ItU mcncoba rncncan Llama
lain yang sekira-kira akan dapat mclindungr rncrcka Ularna itu ialah Sayid
Utsrnan bin Yahya Ikt.I\\ i \ all~ tcrkcn.il. Yang rncndapat pcngakuan
kcunggian ilmunya dari Pcmcriruah Bclanda scndiri. Rupanya Habib Utxrnan
bcrfikir tcrlcbih dahulu dan tidak buru-buru rnasuk kc rncdan bahax, karcna
rncngetahui dcngan siapa dra akan diadu. Hal 1111 diisaratkan olch Syckh
Ahmad Khatib dalam karanganny a dcngan hun) mya :

"Maka apalah yang akan facdah bag: ilrnu: Jib uada akan mcnyutakan
yang haq dari yang bathil. Dan scbab uu ralah karcna tiada Muthahaqah
dcngan hawa nafsu cngkau!

Dan jika muthabaqah dcngan kchcndak cngkau, niscaya slang malam
mcmuji cngkau akan jawab itu dan cngkau juujung di atas kcpala cngkau.
Sebab itu adalah jarnaah cngkau mcnurua bantu d.inpada Al All.uuah Habib
Utsrnan BCWWl pada rncnjawab kitab Izhhar. k.ucna hcndak mcncan k.unu
akan kckuatan bagi bid'ah-bid'ah karnu IIU'

Maka rncnjawab Sayid l 'txrnan uu dcnu.rn
"Bahwasanyz kalau yang haq yang rnulhah:lq:lh \kngan S) In 'at u.nlalah

holch disalahi".

Pukulan yang sckera-, uu kcpada Rabuhah guru. kcpada W3.\d3h dan
Tawasxul, hanya bcrtcmu 01 dalarn tulixan-tuhxan lbnu Taimiyah, scumpama
01 dalam kitab "Tawassul wal wasilah" atau kitab "AI jawab'ul Bahir' dan
lain-lain,

",\ftln tamassaka hi lunnall 'indu ;;1\,1,11 ummati [alahu ajru mi'ati
Svahuiw "tRawahul Buihaqi i - Sdl,Ul Au,1 <alin

"Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati
Syahidin. "(Rawahul Baihaqi) - Sekian kita salin.

Pukulan yang sekeras itu kepada Rabithah guru, kepada Wasilah dan
Tawassul, hanya bertemu di dalam tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah, seumpama
di daIatn kitab "Tawassul wal wasilah" atau kitab "AI jawab'ul Bahir" dan
lain-lain.

***
Dan pada waktu itu juga muridnya Haji Rasul (Dr. H. Abdul Karim

AmruIIah) di Minangkabau mengeluarkan risalat pula menyokong faham
gurunya, menan tang Syaikh Sa'ad Munka, bernama "Qathi 'u Rizzbil
Mulhidin". (pemancung leherorang-orang yang ilhad).

Sejak itulah mulai Tasauf pemuja guru mendapat serangan. Dan sejak itu
pulalah pertentangan hebat timbul di antara Ahli Mazhab SaIaf, tiga ratus
lima puluh tahun yang laIu ada juga tantangan Syaikh Muruddin Ar Raniri
terhadap Hamzah Fanshuri, tetapi terhadap faham Wihdatul Wujud, bukan
terhadap Wasilah dan Rabithah.

Kaum Thariqat karena mendapat pukulan sehebat itu dari Ulama yang
diakui paling masyhur dan paling aIim di waktu itu mencoba mencari Ulama
lain yang sekira-kira akan dapat melindungi mereka. Ulama itu ialah Sayid
Utsman bin Yahya Betawi yallg terkenal. Yang mendapat pengakuan
ketinggian ilmunya dari Pemerintah Belanda sendiri. Rupanya Habib Utsman
berfikir terlebih dahulu dan tidak buru-buru masuk ke medan bahas, karena
mengetahui dengan siapa dia akan diadu. Hal ini diisaratkan oleh Syekh
Ahmad Khatib dalam karangannya dengan bunyinya :

"Maka apaIah yang akan faedah bagi ilmu; jika tiada akan menyatakan
yang haq dari yang bathil. Dan sebab itu ialah karena tiada Muthabaqah
dengan hawa nafsu engkau!

Dan jika muthabaqah dengan kehendak engkau, niscaya siang maIam
memuji engkau akan jawab itu dan engkau junjung di atas kepala engkau.
Sehab itu adalah jama'ah engkau meminta bantu daripada AI 'Allamah Habib
Utsman Betawi pada menjawab kitab Izhhar, karena hendak mencari kamu
akan kekuatan bagi bid'ah-bid'ah kamu itu!"

Maka menjawab Sayid Utsman itu dengan :
"Bahwasanya kaIau yang haq yang muthabaqah dengan syari'at tiadalah

boleh disaIahi".

225



226

Bebcrapa pcnyelidik berpcndapat bahwasanya Islam yang datang kc
Indonesia ini bcrbcda dcngan yang datang ke daerah lain. Di sini lcbih
banyak dipcngaruhi olch Tasauf Persia dan India. Berbagai teori dikemukakan
untuk rncnguatkan pcndapat itu. Maka dengan pcnyelidikari saya yang telah
saya kcmuka1can tadi, dapatlah saya menyatakan pcndapat bahwa Islam }ang
datang ke Indonesia tidaklah berbeda dengan yang datang ke tempat lain.

Yang benar ialah bahwa dalam abad-abad ketigabelas, ernpatbelas dan
limabclas, di saat-saat lebih deras perkembangan Islam ke Indonesia, maxa
ajaran Islam itu sendiri di seluruh negeri-negeri Islam sedang dipcngaruhi
olch ajaran Tasauf yang telah banyak menyeleweng dan pangkalnya. Baix
pun kita pcrgi ketika itu Ice Mesir, Asia Tengah, Islam dilipuli oleh Tasauf
yang tcrpcngaruh oleh berbagai macam ajaran yang bukan asli daripadanya.

Scsudah abad kctujuhbelas, telah banyak orang Hadramut datang kc
Indonesia, dan mcrcka bermazhab "Syafi'i scbagai bang sa Indonesia Juga.
Namun rncrcka pun mcmbawa pula pcmujaan kubur-kubur kcramat yang
dinamai "Haul" sctiap Lahun di samping memperteguh pcngaruh Mazhab
Syafi'i itu.

Di samping mclihat Tasauf dl Indonesia yang dapat dikatakan tcrpcngaruh
olch Persia (Iran) dan India itu kita dapat melihat kupasan-kupasan ahli fikir
Islam yang agak baru tentanz scbab-sebab kemunduran ummat Islam. Di
abad yang lalu soal itu telah dikupas mendalam oleh Sayid Abdurrahman Al
Kawakibi dcngan dua bukunya "Urnrnul Qura" dan "Thaba'iul Isubdad",

KESIMPULAN KEDUA

Dan bcri . ula ia : "Jangan cngkau sangka pcrsalahan kami p~ld:!
masalah syaria: .kan jadi pcrmusuhan, karcna liadalah qasad karni mclainkun
mcnyalakan yang haq. Dan zahir bagi hamba yang haq, atas mcnyalahi yUill!
zahir baginya. Dan mcnyatakan pulang tiap-tiap dari kami akan yang haq
pada fahamny-i Dan barang siapa yang rnufakat fahamnya dcngan barang
dari faham kami, rnaka hcndaklah mcmakai ia dcngan dia. Dan yang atas
kami ialah mcnyatakan yang pada faham dari Kalam Fuqaha dan bukan
qashad kami rnujadalah dan kalah mengalah karcna hawa nafsu, scpcrti yang
ia pada sangka kamu - Itulah jawab tuan Habib Utsrnan IIU, yang sampai
kepada hatinya dari hawa nafsu. Bcgitulah sifat Ulama-ulama. AI 'amilina
Bi'ilmihim tiada mcngcruhkan akan hati rncrcka itu pcrsalahan yang di
qashad dcngan dia mencari yang haqq".

Sekian Syaikh Ahmad Khatib.

Dan berk~ta pula ia : "Jangan engkau sangka persalahan kami pada
masalah syariat akan jadi permusuhan, karena tiadalah qasad kami melainkan
menyatakan yang haq. Dan zahir bagi hamba yang haq, atas menyalahi yang
zahir haginya. Dan menyatakan pulang tiap-tiap dari kami akan yang haq
pada fahamnya. Dan barang siapa yang mufakat fahamnya dengan barang
dari faham kami, maka hendaklah memakai ia dengan dia. Dan yang atas
kami ialah menyatakan yang pada faham dari Kalam Fuqaha dan bukan
qashad kami mujadalah dan kalah mengalah karena hawa nafsu, seperti yang
ia pada sangka kamu - Itulah jawab tuan Habib Utsman itu, yang sampai
kepada hatinya dari hawa nafsu. Begitulah sifat Ulama-ulama. Ai 'amilina
Bi'ilmihim tiada mengeruhkan akan hati mereka itu persalahan yang di
qashad dengan dia mencari yang haqq".

Sekian Syaikh Ahmad Khatib.

KESIMPULAN KEDUA

Beberapa penyelidik berpendapat bahwasanya Islam yang datang ke
Indonesia ini berbeda dengan yang datang ke daerah lain. Di sini lebih
banyak dipengaruhi oleh Tasauf Persia dan India. Berbagai teori dikemukakan
untuk menguatkan pendapat itu. Maka dengan penyelidikari saya yang telah
saya kemukakan tadi, dapatlah saya menyatakan pendapat bahwa Islam yang
datang ke Indonesia tidaklah berbeda dengan yang datang ke tempat lain.

Yang benar ialah bahwa dalam abad-abad ketigabelas, empatbelas dan
limabelas, di saat-saat lebih deras perkembangan Islam ke Indonesia, maka
ajaran Islam itu sendiri di seluruh negeri-negeri Islam sedang dipengaruhi
oleh ajaran Tasauf yang telah ban yak menyeleweng dan pangkalnya. Baile
pun kita pergi ketika itu ke Mesir, Asia Tengah, Islam diliputi oleh Tasauf
yang terpengaruh oleh berbagai macam ajaran yang bukan asli daripadanya.

Sesudah abad ketujuhbelas, telah ban yak orang Hadramut datang ke
Indonesia, dan mereka bermazhab "Syafi'i sebagai bangs.. Indonesia juga.
Namun mereka pun membawa pula pemujaan kubur-kubur keramat yang
dinamai "Haul'· setiap tahun di samping memperteguh pengaruh Mazhab
Syafi'i itu.

Di samping melihat Tasauf di Indonesia yang dapat dikatakan terpengaruh
oleh Persia (Iran) dan India itu kita dapat melihat kupasan-kupasan ahli fikir
Islam yang agak baru tentang sehab-sebab kemunduran ummat Islam. Di
abad yang lalu soal itu telah dikupas mendalam oleh Sayid Abdurrahman Ai
Kawakibi dengan dua bukunya "Ummul Qura" dah 'Thaba'iul Istibdad".
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Di aruara sebab kcmunduran itu rnenurut bcliau ialah mcnyclcwcngnya
ajaran Tasauf dari pangkalnya yang ash, yaitu Tauhid! Beliau mclihat
pcnyakit yang rnenimpa kaum Muslimin di negeri-negeri Arab dan Turki,
pcrsis scbagaimana yang leila lihat di Indonesia. Sesudah Sayid Abdurrahman
Al Kawakiby, menulis pula Amir Syakib Arselan, menjawab pertanyaan
Syaikl, Basiyuni lmran Mufti, Maharaja Kcrajaan Sambas yang disarnpaikan
deugan pcrantaraan Sayid Muhammad Rasyid Ridha, dimuat dalam AI Manar
dan kcmudian dijadikan buku dengan nama "Apa jiwa yang mclcmpcm
karcna ajaran Tasauf. Di tahun 1956 yang lalu, Dr. Mahmud Kasim mcnulis
huku pula yang bcmama : "Islam Sckarangdan Nanti". Tasauif Juga dipandang
schagai salah satu "biang keladi" dari kcmunduran Islam!

1adi soalnya sekarang, mcnghadapi ke-Islarnan di Indonesia, yang tadinya
dibahas oleh pcnyelidik dengan pcngaruh Mistik Persia dan India, ternyata
adalah satu cabang dan keseluruhan Islam yang besar, bukan satu Islam yang
berbeda dcngan Islam di ternpat lain!

Melainkan satu kemunduran sernangat yang meliputi scluruh Alain
Islam.

Di dalam zarnan kekacauan fik iran , lantaran kacaunya ekonorni, sosial
dan poliuk: kerapkali timbul kerinduan urnmal hendak melepaskan fikiran
dari pcngaruh kenyataan, lalu masuk ke dalam daerah khayalan Tasauf.
Karcna scrnpit fikiran dibumi, orang pun mencngadah ke bintang gcmerlap
di langit, hendak mcncari bahagia di sana. Itu scbabnya maka di mana-mana
di zarnan sckarang, timbul gcrakan kebatinan sebagai cendawan tumbuh di
rnusim hujan. Sebagian bcsar dari mercka rnasih terrnasuk dalam hngkungan
"Pemeluk Islam." juga. Maka oleh karen a mcrcka tidak rnerasa puas dengan
Islam yang hanya sernata-rnata diberatkan pad a halal-haram, kepada hukurn
hukurn Fiqhi, rnereka lari kepada ilmu kebatinan.

Dcngan dcrnikian kata rncreka, mercka tclah mcndapat "Ngclrnu'' yang
sciati. Scbab orang di Jawa yang selalu hcndak memusatkan segala sesuatunya
ke dalam suasana "jiwa'' mcmbcri ani Ngelmu yang bcrasal dari 'Ilmu, karena
dalam huruf Jawa tidak huruf 'ain, dan hanya ada huruf "ng", maka 'ilmu
merck:' ucapkan ngelmu. Tetapi jika ditanya apa ani ngclmu itu, mcrcka pun
akan mcnjawab sumbcr lain ngclmu arunya angel ditemu.

Kian lama kian banyaklah gcrakan kcbatinan. Kadang-kadang rncrcka
1TIt'[~I-;abahwa rnereka adalah sebuah agarna yang bcrdiri scndiri. Bukan
Is Iam , bukan Budha dan bukan pula Kristen.

Padahal kalau dipclajari dasar-dasar ajaran rnercka, tidaklah mclcbihi
daripada ajaran-ajaran Tasauf di zaman kcmunduran Islam, yang telah
dibahasa-jawakan atau sebagai perkataan Nickolson yang telah saya salinkan
tadi "Gerakan Tasau! urnurn yang tclah kcna suasana sctcmpat".

Di antara sebab kemuriduran itu menurut beliau iaIah menyelewengnya
ajaran Tasauf dari pangkalnya yang asli, yaitu Tauhid! Beliau melihat
penyakit yang menimpa kaum Muslimin di negeri-negeri Arab dan Turki,
persis sebagaimana yang kita lihat di Indonesia. Sesudah Sayid Abdurrahman
Al Kawakiby, menulis pula Amir Syakib Arselan. menjawab pertanyaan
Syaikh Basiyuni lmran Mufti. Maharaja Kerajaan Sambas yang disampaikan
dengan perantaraan Sayid Muhammad Rasyid Ridha, dimuat daIam Al Manar
dan kemudian dijadikan buku dengan nama "Apa jiwa yang melempem
karena ajaran Tasauf. Di tabun 1956 yang laIu, Dr. Mahmud Kasim menulis
buku pula yang bemama : "Islam Sekarang dan Nanti". Tasauif juga dipandang
sebagai salah satu "biang keladi" dari kemunduran Islam!

Jadi soalnya sekarang, menghadapi ke-Islaman di Indonesia, yang tadinya
dibahas oleh penyelidik dengan pengaruh Mistik Persia dan India, temyata
adalah satu cabang dari keseluruhan Islam yang besar, bukan satu Islam yang
berbeda dengan Islam di tempat lain!

Melainkan satu kemunduran semangat yang meliputi seluruh Alaul
Islam.

Di daIam zaman kekacauan fikiran, lantaran kacaunya ekonomi, sosiaI
dan politik; kerapkali timbul kerinduan ummat hendak melepaskan fikiran
dari pengaruh kenyataan, lalu masuk ke daIam daerah khayaIan Tasauf.
Karena sempit fikiran dibumi, orang pun menengadah ke bin tang gemerlap
di langit, hendak mencari bahagia di sana. Itu sebabnya maka di mana-mana
di zaman sekarang, timbul gerakan kebatinan sebagai cendawan tumbuh di
musim hujan. Sebagian besar dari mereka masih terrnasuk dalam lingkungan
"Pemeluk Islam." juga. Maka 0100 karena mereka tidak merasa puas dengan
Islam yang hanya semata-mata diberatkan pada halal-haram, kepada hukum-
hukum Fiqhi, mereka lari kepada ilmu kebatinan.

Dengan demikian kata mereka, mereka telah mendapat 'Ngelmu" yang
sejati. Sebab orang di Jawa yang selaIu hendak memusatkan segala sesuatunya
ke daIam suasana "jiwa" memberi ani Ngelmu yang berasal dari 'IImu, karena
dalam huruf Jawa tidak huruf 'ain, dan hanya ada huruf "ng" , maka 'ilmu
mereka ucapkan ngelmu. Tetapi jika ditanya apa arti ngelmu itu, mereka pun
akan menjawab sumber lain ngelmu artinya angel ditemu.

Kian lama kian banyaklah gerakan kebatinan. Kadang-kadang mereka
merasa bahwa mereka adalah sebuah agama yang berdiri sendiri. Bukan
Islam, bukan Budha dan bukan pula Kristen.

Padahal kalau dipelajari dasar-dasar ajaran mereka, tidaklah melebihi
daripada ajaran-ajaran Tasauf di zaman kemunduran Islam, yang telah
dibahasa-jawakan atau sebagai perkataan Nickolson yang telah saya saIinkan
tadi: "Gerakan Tasauf umum yang telah kena suasana setempat".
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"Fa 'aiqant u annal IWIll Iii Ana.
~ra baga'i [ana'i bika"

Menundukkan jiwa hanya scrnata kcpada Allah. tidak kepada guru dan
tidak kcpada bcnda dan bcrhala dan udak kcpada kubur. Cinta kepada Ilahi,
dcrnikian rnendalarnnya, schingga tcrkadang tcrasalah bahwa diri ini udak
ada arunya, kalau udak dilcburkan kchcndak Allah.

-::, ~\ /g ..\ ~~~\G"'/'_'i. '. c.:~j"'"",.J 0""'''''' ""~ • .l.. •• 1.. • ,~ •• \W,,_. ..... t!
• ~ '-' ). Q I • \ , L \ A.) '"
", ,,-!/ ./ '-" ..

Kita mernpclajari Pcrkcmbangan Tasaut. sejak awal turnbuhnya dl zarnan
Nabi dan pcrkembangan Gvruk Tasaul lh lndoncsia. Pclajaran 1111 obycktit.
lCl~IPI subycktit Juga. Dalam mcmpclajan soalnya din yang mcngajarkan
tcrutama: dcmikian Juga din yang rncmpclajarinya. sadar atau tidak sadar,
tcrpcngaruh olch yang dl'ehdlklma. Hidupnya mcnjad: scdcrhana. dan dia
mcnjadi scorang yan)! Zuhu.l.

Dan say a <cndi fI lllCIl) ;11...-rk an. ,(()J.Illg ) allg I,' l.ih 1>: rpuluh tahun pula
menumpahkan pcrhauan dan men-stud: Taxaul. ) auu l'ro]. LoUIS Massignon
Telah dua kali saya bcrjumpa bcliau. pcriama lh Chicago dl tahun 1952
kcdua di Lahore dl bulan Januari 1l)5X Pad;.! kcdua pcrtcrnuan IlU saya hhat
bahwa bcnar-bcnar t1111U 1111 mcmpcngarulu Jl\\anya. yauu "La yamliku
syaian, IVa la vamlikuhu \\ ulUn" (lllla" mcmpunyai apa-apa, dan tidak
uipunyai oleh apa-apa).

Benda dan kerncgahan duma iru udaklah dapat mcnguasai hall scorang
shuti. Kekayaannya ialah Ilmu dan Ma'nfat yang didapatnya.

Maka maksud utarna dari pelajaran ini , yang pcrtarna ialah
mengctahuinya, supaya dapat pula rncngctahui jiwa bangsa dan dasar berfikir
bangsa. terutarna umrnat Islam. Karcna apabila tclah diketahui, terbukalah
kesempatan buat hidup dl tcngah-tcngah mcrcka, dan merasai salol scnang
mercka. Dan membawa mereka kepada pokok pangkal Tasauf yang
sebenarnya, kembali kepada Tauhid, yauu bahwa Tuhan. llanya Satu. Yang
lain alam semua. Bukan H'lhdalul wujud, yang berani segala yang Ujud
adalah saw: dan uulah Tuh.sn' BCKA v 11C'

,\1:\TA PEL:\J'\R:\~ T:\SAl'F ()J lyrAI:"I

PF'\l u PPENUTUP

MATA PELAJARAN TASAUF DI PTAIN

Kim mempelajari Perkembangan Tasauf, sejak awal tumbuhnya di zaman
Nabi dan perkembangan Gerak Tasauf di Indonesia. Pelajaran ini obyektif,
tempi subyektif juga. Dalam mempelajari soalnya, diri yang mengajarkan
terutama; demikian juga diri yang mempelajarinya, sadar atau tidak sadar,
terpengaruh oleh yang diselidikinya. Hidupnya menjadi sederhana, dan dia
menjadi seorang yang Zuhud.

Dan saya sendiri menyaksikan, seorang yang telah berpuluh tahun pula
menumpahkan pcrhatian dan men-studi Tasauf, yaitu Prof Louis Massignon.
Telah dua kali saya berjumpa beliau, pertama di Chicago di tahun 1952
kedua di Lahore di bulan Januari 1958. Pada kedua pertemuan itu saya lihat
bahwa benar-benar ilmu ini mempengaruhi jiwanya, yaitu : "La yamliku
syaian. wa la yamlikuhu .ryaiun" (tidak mempunyai apa-apa, dan tidak
oipunyai oleh apa-apa).

Benda dan kemegahan dunia ini tidaklah dapat menguasai hati seorang
shufi. Kekayaannya ialah Ilmu dan Ma'rifat yang didapatnya.

Maka maksud utama dari pelajaran ini, yang pertama ialah
mengetahuinya, supaya dapat pula mengetahui jiwa bangsa dan dasar berflkir
bangsa, terutarna ummat Islam. Karena apabila telah diketahui, terbukalah
kesempatan buat hidup di tengah-tengah mereka, dan merasai sakit senang
mereka. Dan membawa mereka kepada pokok pangkal Tasauf yang
sebenarnya. kembali kepada Tauhid. yaitu bahwa Tuhan. Hanya Satu. Yang
lain alam semua. Bukan Wihdatul wujud. yang berarti segala yang Ujud
adalah satu; dan itulah Tuhan! BUKAN ITU!

Menundukkan jiwa hanya semata kepada Allah, tidak kepada guru dan
tidak kepada benda dan berhala dan tidak kepada kubur. Cinta kepada IIahi,
demikian mendaIamnya, sehingga terkadang terasalah bahwa diri ini tidak
ada artinya, kalau tidak dileburkan kehendak Allah.

~" ~\ /g ~\~;~E.......::::~·.C~·,.,,"" 0"'"''~ . .1.. I}.. • l.~ • \w'" •• to •• t.!• "-7. '-7 oJ.Q , (,,;1. I • \ Ic.. s \. A.) '"~, "'.:; / '-" ..
"Fa'aiqantu annal fana fil Ana;
Wa baga'i fana'i bika".

228



229

Sekian

Sernoga dia menjadi ilmu kita!
Semoga dia menjadi arnal kita'

"Bertasauf tetapi bukan mcnolak hidup. Bertasauf, lalu melcburkan diri
kc dalam gt:langgang rnasyarakat.

"Al-l uishaatu bishifatir Rahmani 'ala thaqaiil basyariyyah".

Bukan bersatu dcngan Allah. scbab zat Allah lain dan z?l kua lain.
Mclainkan bersatu dcngan scisi alarn, dcngan seluruh perikernanusiaan, scbab
Zat saya dcngan Zat scluruh yang ada ini, satu bclaka. Tcrjadi atas kchcndak
Allah! Bcrsatu dan kcrnbali kc jalan yang ditentukan Allah. bua I purang
kepada-Nya

Mcngisi Pnbadi dcngan sifat-sifat yang ada pada Tuhan yakni sitat-Nya
yang dnpat k ita jadikan sifat kita, rncnurut kesanggupan yang ada pada kita.

"Muka vuk.nlah JUjU, bahwa SU.Yil akan hilang tiada arti selamu sayu.
IIUJ,\/h merasa SA YA,
[Jan ,\(Jya akun kckul sclamanya, apabila saya leburkan SAYA -ku ke
dalam FNGKAU'

"Maka yakinlaft saya. bahwa saya akan hUang tiada arti seiama saya
masih merasa SAYA;
Dan saya akan kekai selamanya. apabila saya ieburkan SAYA-ku ke
daiam ENGKAUI

Bukan bersatu dengan Allah, sebab zat Allah lain dan zat kita lain.
Melainkan bersatu dengan seisi a1am, dengan se1uruh perikemanusiaan, sebab
zat saya dengan zat seluruh yang ada ini, satu bel aka. Terjadi atas kehendak
Allah! Bersatu dan kembali ke jalan yang ditentukan Allah, buat puiang
kepada-Nya.

Mengisi Pribadi dengan sifat-sifat yang ada pada Tuhan yakni sifat-Nya
yang dapat kita jadikan sifat kita, menurut kesanggupan yang ada pacta kita.

"Ai-Ittishaafu bishifatir Rahmani 'ala thaqalil basyariyyah".

"Bertasauf tetapi bukan menolak hidup. Bertasauf, lalu meleburkan diri
ke dalam gelanggang masyarakat.

Semoga dia menjadi ilmu kita!
Semoga dia menjadi amal kita!

Sekian
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1. MADDI, benda (rnaicn).
2. QALAM, pena untuk mcnulis .
3. LUH MAHFUZ, mcnurut kcpercayaan Islam segala sesuaru yang icrjadi

di dalam A1am ini, tclah tertulis Icbih dahulu di dalarn Luh Mahfuz (Luh,
artinya batu-tulis) dan (M:lhful. artinya di(){'lit'~f:I\ c -galanya itu telah
tertulis dan dipelihara atau disirnpan dengan baik. Nasib kita hanya
tinggal membaca saja.

4. ZUHUD, artinya tidak peduli kepada dunia, kekayaan, kernegahan pang
kat dan sebagainya. Inilah kehidupan yang sangat dicintai olch scorang
Sufi. Orang yang hidup dernikian itu dinamai ZAHID.

5. NAWAHL, artinya scm bahyang yang sunnat-sunnat, yang tidak terrna
suk dalam lima waktu. Sebab itu, bagi orang yang memegang agarna
dengan teguh, sernbahyang lima waktu iLUialah yang sekurang-kurang
nya. Nawafil dilakukan. ada sebelum sembahyang yang fardhu, alb yang
sesudahnya, ada yang tengah malam dan ada diwaktu Matahari mu1.ai
naik (Dhuha) dan lain- lain.

6. 'UJUB, satu pcrangai tcrccla, yaitu merasa bangga atas J8Sa atau kclxukan
diri sendiri.

7. RJQARAA, kala banyak dari Fakir, Artiuya ulah orang yang tidak
mempunyai apa-apa. Sebab uu orang Shufi biasa Juga menamai dirinya
Fakir. (Ingar Fakir lppi. penumpin pcnentang kckuasaan Inggeris di batas
Afghanistan tempo dulu \ Dan kerap .llI!o!3 IIIt'wbl m-rnakai lalirnat
Fakir, akan ganti dari r,,-:rbl..!.lli saya.

8. TAHAJJUD, sernbahyang sunnat yang dilakukan tengah malam, <etelah
segala manusia tidur nycnyak. Ada di antara Ulama yang rnenyatakan
pendapat bahwa scrnbahyang malam itu adalah wajib. meskipun tidak
terrnasuk rukun Islam.

9. INABAH, perjalanan kcrnbali kepada Tuhan
10. 'AZAM, rnaksud yang keras hcndak rncnuju sesuatu tujuan.
11. SUNNAH, yaitu perkataan Nabi, pcrbuatan Nabi dan pekerj:c, I'r:mg

lain yang tidak dilarang olch Nabi. Inilah pedoman yang kC·.!ll.1~~Illg
dipcgang olch kaurn mu--limiu sesudah .\1 qllr:lil

12. RUHBANIY AT, yaitu susunan kepcndetaan seb: galfllail.i tr: .:",;\Il d.d en
agama Katholik, scjak dari Paus yang palinv lJlI~g!. ;"·l:Q'.11 kl'p:'.J.J
Kardinal, Uskup dan l.uu-Iaiu, yang J1r,1I1l1,,11<!'kh Illlid ...J uu "-'ha~ai

(Lihat nomor-nomor dalam kurung di belaknng kalirnat l

ARTI BEBERAPA ISTIL·\1f ARAB YANG THWAPAT In I. \1
BUKlJ INI

ARTI BEBERAPA ISTILAH ARAB YANG TERDAPAT DALAM
BUKU INI

(Lihat nomor-nomor dalam kurung di belakang kalimat)

1. MADDI, benda (materi).
2. QALAM, pena untuk menulis.
3. LUH MAHFUZ, menurut kepercayaan Islam segala sesuatu yang terjadi

di dalam Alam ini, telah tertulis lebih dahulu di dalam Lob Mahfuz (Lob,
artinya bato-tulis) dan (Mahfuz, artinya dipelihara). Segalanya ito telah
tertulis dan dipelihara atau disimpan dengan baik. Nasib kita hanya
tinggal membaca saja.

4. ZUHUD, artinya tidak peduli kepada donia, kekayaan, kemegahan pang-
kat dan sebagainya. Inilah kehidupan yang sangat dicintai oleh seorang
Sufi. Orang yang hidul>demikian ito dinamai ZAlllD.

5. NAWAFIL, artinya sembahyang yang sunnat-sunnat, yang tidak terma-
suk dalam lima waktu. Sebab itu. bagi orang yang memegang agama
dengan teguh, sembahyang lima wakto ito ialah yang sekurang-kurang-
nya. Nawafil diJakukan, ada sebelum sernbahyang yang fardhu, ada yang
sesudahnya, ada yang tengah malam dan ada diwaktu Matahari mulai
naik (Dhuha) dan lain-lain.

6. 'UJUB, satu perangai tercela, yaitu merasa bangga atas jasa atau kebaikan
diri sendiri.

7. FUQARAA, kata banyak dari Fakir, Artinya ialah orang yang tidak
mempunyai apa-apa. Sebab itu orang Shufi biasa juga menamai dirinya
Fakir. (Ingat Fakir Ippi, pemimpin penentang kekuasaan Inggeris di batas
Afghanistan tempo dulu). Dan kerap juga mereka memakai kalimat
Fakir, akan ganti dari perkataan saya.

8. TAHAJJUD, sembahyang sunnat yang dilakukan tengah malam, setelah
segala manusia tidur nyenyak. Ada di antara U1ama yang menyatakan
pendapat bahwa sembahyang malam ito adalah wajib, meskipun tidak
tennasuk rukun Islam.

9. INABAH, perjalanan kembali kepada Tuhan.
10. 'AZAM, maksud yang keras hendak menuju sesuatu tujuan.
11. SUNNAH, yaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan pekerjaan orang

lain yang tidak dilarang oleh Nabi. Inilah pedoman yang kedua yang
dipegang oleh kaum muslimin sesudah Al quean

12. RUHBANIYAT, yaito susunan kependetaan sebagaimana terdapat dalam
agama Katholik, sejak dari Paus yang paling tinggi, sampai kepada
Kardinal, Uskup dan lain-lain, yang dipandang oleh mereka itu sebagai
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h'ku,I\; j , ,,'flln~gj d rlam ag.una
Dan pcndcta-peudcta uu udal; pula boich kawin, scbab rncreka Lelah
mcnghadiahkan din untuk agama. Nabi Muhammad ,,;,\\ menjelaskan :
"Dalam Islam lidal; ada Ruhbaniyat"

I, TA'A YYlJN AWWAL, istilah bum Shufi arunya, kcjelasan yang perta
rna, ltulah Tuhan. Ragi sctcngah rncrcka dijclaskan bahwasanya tingkat
kejadian uu ialah tujuh.

14, SANAD, aninya xandaran. Yaitu rantai pcncrirnaan Hadits Nabi atau
riwayat yang lain dan satu rnulut ke rnulut yang lain. Suatu Hadits Nabi
atau nwayat yang lain, udaklah bolch ditcnrua bcguu saja, kalau belurn
dijelaskan sanadnya. Misalnya si anu mcncruna dari si fulan, yang akhir
ini mcnerirna dan scorang sahabat, dan sahahat Nabi itu mendengar dari
Nabi Muhammad Saw sendiri. Lalu disclidiki "siapa" prihaJi orang
orang yang rneriwayatkan itu, adalah dia dapat dipercaya, pernahkan dia
berbohong, kuatkah ingatanya dan lain-lain. llmu Sanad adalah saw 11m"
Istirncwa dalam Islam.

I). AL KAl;:\, :.elllluh Y.ilit:. alb (lhllhhj

16, HALAQAII, yaitu duduk bcrcdai mcngculingi guru, atau berkurnpul
beberapa orang pada tcmpat yang ICI1Cntu,untuk mcngcrjakan zikir,

17. "lLLA T dan MA'LUL, yauu hubungan di antara satu scbab dengan scbab
yang lam, (Orzaak en gcvolg).

i~, RIWA YAT dan DII<AY AT, riwayat yaitu rncnccriterakan Hadits setelah
diterirna mcnurut sanadnya, Dirayat yaitu mcmcliharanya. dan rnenentu
kan perbedaan di antara satu Hadits dcngan Hadits yang lain. tentang
sahih aiau dha'ifnya.

19. GURIBA. yaitu ternpat air yang dipcrbuat daripada kulit karnbing.
20. SALAF-US-SHALIHtN, nenck-rnoyang yang Ulama. Yaitu Ulama-Ula

ma baik sahabat atau Tabi'in aiau Ularna yang datang di belakangnya,
yang Lelah rnenyarnpaikan agarna kcpada anak cucu, supaya dapat ditiru
di teladan,

II. TABI'IN. yaitu orang-orang yang OCl1t:111U dcngan sahabat Nabi dan
mencrima ilmu daripadanya. Adapun yang bertemu dengan Tabi'in itu
diberi nama TA8J'-TABI'N, dan yang bcrtcrnu dengan Tabi-Tabi'in itu
diberi nama ULAMA ~1VTAKADDI~1I~, dan yang yang benemu
denga., Ul..ulla MlIWk.illJ1Jl111l dibcn IWillJ L L\~IA MUT AAKHIRIN_

:1. llISAN. Banyak artinya: IHSAN Allah kepada hamba-Nya, yaitu
senanuasa rnelirnpah kurnia pemchharaan alas harnba itu, Ihsan Makluk
terhadap kepada Tuhan, yaitu agar engkau bcribadat kepada Allah.
seakan-akan engkau melihat Dia. Walaupun engkau udak melihat Dia
narnun Dia tetap rnelihat engkau. Ihsan rnakhluk sesama rnakhluk, yaitu

kekuasaan tertinggi dalam agama.
Dan pendeta-pendeta itu tidak pula boleh kawin, sebab mereka telah
menghadiahkan diri untuk agama. Nabi Muhammad saw.menjelaskan :
"Dalam Islam tidak ada Ruhbaniyat"

13. TA'A YYUN AWW AL, istilah kaum Shufi artinya, kejelasan yang perta-
rna. Itulah Tuhan. Bagi setengah mereka dijelaskan bahwasanya tingkat
kejadian itu ialah tujuh.

14. SANAD, artinya sandaran. Yaitu rantai penerimaan Hadits Nabi atau
riwayat yang lain dari satu mulut ke mulut yang lain. Suatu Radits Nabi
atau riwayat yang lain, tidaklah boleh diterima OOgitu saja, kalau OOlum
dijelaskan sanadnya. Misalnya si anu menerima dari si fulan, yang akhir
ini menerirna dari seorang sahabat, dan sahabat Nabi itu mendengar dari
Nabi Muhammad Saw sendiri. Lalu diselidiki "siapa" pribadi orang-
orang yang meriwayatkan itu, adalah dia dapat dipercaya, pemahkan dia
OOrbohong, kuatkah ingatanya dan lain-lain. Ilmu Sanad adalah satu Ilml1
Istimewa dalarn Islam.

15. AL KAUN, seluruh yang ada (Cosmos).
16. HALAQAH, yaitu duduk beredar mengelilingi guru, atau berkumpul

beOOrapa orang pada tempat yang tertentu, untuk mengerjakan zikir.
17. "ILLAr dan MA'LUL, yaitu hubungan di antara satu sebab dengan sebab

yang lain. (Orzaak en gevolg).
18. RIWAYAT dan DIRAYAT, riwayat yaitu menceriterakan Radits setelah

diterirna menurut sanadnya. Dirayat yaitu memeliharanya, dan menentu-
kan perbedaan di antara satu Radits dengan Radits yang lain, tentang
sahib atau dha'ifnya.

19. GURffiA, yaitu tempat air yang diperbuat daripada kulit karnbing.
20. SALAF-US-SHALIHIN, nenek-moyang yang Ulama. Yaitu Ulama-Ula-

rna baik sahabal: atau Tabi'in atau Ulama yang datang di OOlakangnya,
yang telah menyampaikan agama kepada anak cucu, supaya dapat ditiru
di teladan.

21. TABI'IN, yaitu orang-orang yang bertemu dengan sahabat Nabi dan
menerirna ilmu daripadanya. Adapun yang bertemu dengan Tabi'in itu
diOOrinama TABI'·TABI'IN, dan yang OOrtemu dengan Tabi'-Tabi'in itu
diOOri nama ULAMA MUTAKADDIMIN, dan yang yang bertemu
dengan Ulama Mutakaddimin diOOri nama ULAMA MUT AAKHIRIN.

22. IHSAN. Banyak artinya; IHSAN Allah kepada hamba-Nya, yaitu
senantiasa melimpah kumia pemeliharaan atas hamba itu. Ihsan Makluk
terhadap kepada Tuhan, yaitu agar engkau 1>eribadat kepada Allah,
seakan-akan engkau melihat Dia. Walaupun engkau tidak melihat Dia
namun Dia tetap melibat engkau. Ihsan makhluk sesama makhluk, yaitu
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berbuat kcpada orang lain perkara yang kita senang kaiau dia berbuat
bcgitu pula kepada kiia. Ihsan terhadap diri sendiri, yartu scnanuasa
mernperbaiki budi pekeru dan menambah amal.

23. NASH. yaitu kejelasan bunyi hukum yang tertulis. Bagairnana nasnnya,
artinya bagaimana bunyinya. Bunyi Nash itulah yang dikaji dalarn mene
tapkan hukurn.

24. FADHAILAL A'MAL. arnal dan ibadat yang utarna, yaitu yang tidal
tcrrnasuk wajib, tetapi bcrgantung kcpada kctinggian tingkat budi kita
bcragama. Memberi scdckah kepada fakir miskin, padahal kita bukan
orang kaya, Lidaklah wajib menurut hukurn Fiqhi. Tetapi lebih utama
apabila kita beri juga Dernikian juga amal-amal yang lain.

25. BA'DIY AH. yaitu sembahyang sunnat yang dikerjakan sesudah menger
jakan yang fardhu. Dan yang sebelwnnya ia1ah QABLlY AH.

26. MVRU'AH. dan setengah orang Indonesia mengucapkannya MARUAH.
yaitu menjaga gengsi dan martabat budi pekerti sendiri sehingga, tidak
janggal dan salah dalam pergaulan hidup (prestige).

27. F1JQAHA. kata banyak dari FAQIH. Yaitu ahli-ahli dalam hal Hukum
Fiqhi itu artinya faham. Ilmu Fiqhi artinya ilmu untuk memahamkan
hukum agama. Keputusan fikiran yang didapal lantaran mernikirkan dan
memahamkan hukum agama itu adalah ZHANNI, atau "bcsar
kemungkinan", Sebab itu rnaka hukurn Fiqhi itu harus berkcmbang
mcnurut perkernbangan Zaman (waktu) dan Makan (ternpat). Jadi dia
tidak pemah mernbeku.

28 WIRID. yaitu bacaan-bacaan dan do'a-do a yang dibiasakan mcmbaca
nya, baik malam atau siang. pagi atau sore. sebelum atau sembahyang.
Bacaan itu ada yang memang diajarkan sendiri oleh Nabi dan tersebut
dalam Hadits, dan ada pula ciptaan Ulama-Ulama sendiri. Kadang
kadang karena asyiknya membaca wirid itu, terbukalah baginya bcbcrapa
Ilham. Pengalamannya itu rnenyebabkan diajarkannya pula kcpada murid
muridnya, kadang-kadang dengan rahasia.

29. INSAN 'AIN ALLAH. atau Allah 'ain Insan. Inilah pcgangan kcras dari
setcngah Ahli Tasaut, yang senanuasa ditantang olch ahli Sunnah. "Ain
banyak artinya: Zat, mata, mara-air dan lain-lain.

30. 'IRFAN. puncak ketinggian umu dan Filsafat dan kcagarnaan.
31. 'ADAM. artinya tidak ada.
32. ZAUQ dan 'Ayan, Yang dirasakan dan yang disaksikan, atau rncrasakan

dan rnenyaksikan,
33. SHIFAT RABBANIYAH. yaitu Sifat kc-Tuhanan.
34. TASARRUF. rnernbuat segala sesuatu rnenurut yang dikchcndaki.

berbuat kepada orang lain perkara yang kita senang kalau dia berbuat
begitu pula kepada kita. Ihsan terhadap diri sendiri, yaitu senantiasa
memperbaiki bud! pekerti dan menambah amal.

23. NASH, yaitu kejelasan bunyi hukum yang tertulis. Bagaimana nashnya.
artinya bagaimana bunyinya. Bunyi Nash itulah yang dikaji daJam mene-
tapkan hukum. .

24. FADHAILAL A'MAL, ronal dan ibadat yang utama, yaitu yang tidak
terrnasuk wajib, tetapi bergantung kepada ketinggian tingkat budi kita
beragama. Memberi sedekah kepaaa fakir miskin, padahal kita bukan
orang kaya, tidaklah wajib menurut hukum Fiqhi. Tempi lebih utama
apabila kita beri juga. Demikian juga amal-amal yang lain.

25. BA'DlYAH, yaitu sembahyang sunnat yang dikerjakan sesudah menger-
jakan yang fardhu. Dan yang sebelumnya ialah QABLIYAH.

26. MURU'AH, dan setengah orang Indonesia mengucapkannya MARUAH,
yaitu menjaga gengsi dan martabat budi pekerti sendiri sehingga, tidak
janggal dan salah daJam pergaulan hidup (prestige).

27. FUQAHA, kala banyak dari FAQIH, Yaitu ahli-ahli dalam hal Hukum
Fiqhi itu artinya faham. Ilmu Fiqhi artinya ilmu untuk memahamkan
hukum agama. Keputusan fikiran yang didapat lantaran memikirkan dan
memahamkan hukum agama itu adalah ZHANNI, atau "besar
kemungkinan", Sebab itu maka hukum Fiqhi itu harus berkembang
menurut perkembangan Zaman (waktu) dan Makan (tempat). Jadi dia
tidak pernah membeku.

28 WIRID, yaitu bacaan-bacaan dan do'a-do'a yang dibiasakan membaca-
nya, baik malam atau siang, pagi atau sore, sebelum atau sembahyang.
Bacaan itu ada yang memang diajarkan sendiri oleh Nabi dan tersebut
dalam Hadits, dan ada pula ciptaan Ulama-Ulama sendiri. Kadang-
kadang karena asyiknya membaca wirid itu, terbukalah baginya beberapa
Ilham. Pengalamannya itu menyebabkan diajarkannya pula kepada mOOd-
mOOdnya,kadang-kadang dengan rahasia.

29. INSAN 'AIN ALLAH, atau Allah 'ain Insan. Inilah pegangan keras dari
setengah Ahli Tasauf, yang senantiasa ditantang oleh ahli Sunnah. "Ain
banyak artinya: Zat, mata, mata-air dan lain-lain.

30. 'IRFAN, puncak ketinggian ilmu dan Filsafat dan keagamaan.
31. 'ADAM, artinya tidak ada.
32. ZAUQ dan 'Ayan. Yang dirasakan dan yang disaksikan, atau merasakan

dan menyaksikan.
33. SHIFAT RABBANIYAH, yaitu Sifat ke-Tuhanan.
34. TASARRUF, membuat segala sesuatu menurut yang dikehendaki.
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35. RUMUZ, Tanda-tanda yang dijadikan perlambang, baik olch suatu amrna
atau suatu aliran faham, ataupun suaui ncgara. Scumpama Buls= Bintang
adalah RUIllUl Ncgara-ncgara Islam. Mcrah-Putih rumuz Ncgara
Indonesia, Bhineka Tunggal lka, lambang Ncgara, Kcrajaan dan
seterusnva.

36. MUKALLAF : Orang yang telah sampai umumya lima tahun (laki-laki),
atau pcrcmpuan tclah mcmbawa bulan (haidh), dan berakal, telah wajib
mernikul kcwajiban bcragama (tanggung jawab).
Mukallaf artinya orang yang dipikul tanggung-jawab.

37. KHALK : Kejadian. Kata-kata ini terpecah-pecah kepada beberapa
perkataan. Di antaranya khulk. Keawakan Makhluk, yang dijadikan.
Khalik, Yang rnenjadi. Akhlak. Budipekeni. Khalaka (Fi'il Madhi) artinya
menciptakan.

38. ULUHIYAH: Ke-Tuhanan. Tetapi ke-Tuhanan itu dalam bahasa Arab
terbagi kepada dua keadaan. Yaitu Uluhiyah dan Rububiyah. Uluhiyah
ialah dalam ketunggalan kekuasaannya. Rububiyah dalam ketunggalan
rnengatur, mernelihara dan menjaga kesernpumaan alam ini.

39. ALAM ARWAH : Alam kcnyataan. orang Shufi membagi martabat
Alam itu kepada bcberapa bagian. Yang tinggi sekali Alam Jabarut, yaitu
puncak tertinggi dari pembagian kekuasaan Tuhan atas Alam,
mclingkungi akan segenap aturan-aturan yang diteruukannya bagi seluruh
Alam itu. Kedua Alam Malakut, yaitu Aiam Malaikat, yang terjadi
daripada Nur (cahaya). Kctiga Alam Mitsaal yaitu alam kesempumaan
yang menjadi tujuan dari cita-cita hidup; Pada pendapat mereka meskipun
yang sckarang ini kita hidup dalam serba kckurangan dan banyak yang
tidak mcrnuaskan han, tandanya di balik Alam yang kita diami sekarang,
ada lagi Alam yang lcbih tinggi, yang kita rindui hendak pulang ke sana.
Keernpat A/am Arwah. yaitu Alam ke-Jiwaan. Yaitu sebelum kita
menjelma lee dalam hidup yang sckarang ini, rnaka jiwa atau nyawa kita
telah scdia ada.
Dalam Alarn Arwah itulah kita rncngikat janji dcngan Tuhan, dan
mengakui bahwa Dialah Tuhan yang kita scmbah. Tiada yang lain.
Sctclah itu maka rncnjclrnalah yang kelima. Yang kelima ialah Alam
Ajsam, Alam tubuh. Yaitu hidup kita atau alarn kita yang sekarang ini.
Di sinilah kita berusaha dan bcrarnal, schingga Mencapai derajat yang
tinggi, yaitu Insan Kamil. Dari Alam ini kelak kita menuju Alam
Barzakh, Yaitu rnasa "pcralihan" scsudah mati mcnunggu hari berbangkit,
Maka Alarn Barzakh itulah Alam kekal, Itulah Hidup yang Baqaa.

40. 'ARADII, dcngan artian populcr bolch dikatakan bentuk! Kala- kata
'Aradh tidak icrpisah dari jirim. Scgala sesuatu yang ada ini adalah jirim,

35. RUMUZ, Tanda-tanda yang dijadikan perlambang, baikoleh suatu ap'\ma
atau suatu aliran faham, ataupun suatu negara. Seumpama Bull)" Bintang
adalah Rumuz Negara-negara Islam. Merah-Putih rumuz Negara
Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, lambang Negara, Kerajaan dan
seterusnya.

36. MUKALLAF : Orang yang telah sarnpai umumya lima tabun (laki-laki),
atau perempuan telah membawa bulan (haidh), dan berakal, telah wajib
memikul kewajiban beragama (tanggung jawab).
Mukallaf artinya orang yang dipikul tanggung-jawab.

37. KHALK : Kejadian. Kata-kata ini terpecah-pecah kepada beberapa
perkataan. Di antaranya khulk. Keawakan MakhIuk, yang dijadikan.
Khalik, Yang menjadi. Akhiak. Budipekerti. Khalaka (Pi'il Madhi) artinya
menciptakan.

38. ULUIDY AH : Ke- Tuhanan. Tetapi ke-Tuhanan itu dalam bahasa Arab
terbagi kepada dua keadaan. Yaitu Uluhiyah dan Rububiyah. Uluhiyah
ialah dalam ketunggalan kekuasaannya. Rububiyah dalam ketunggalan
mengatur, memelihara dan menjaga kesempumaan alam ini.

39. ALAM ARWAH : AIam kenyataan. orang Shoo membagi martabat
Alam itu kepada beberapa b&gian. Yang tinggi sekali Alam Jfmarut. yaitu
puncak tertinggi dari pembagian kekuasaan Tuhan atas Alam,
melingkungi akan segenap aturan-aturan yang ditentukannya bagi seluruh
Alam itu. Kedua Alam Malakut. yaitu AIam Malaikat. yang terjadi
daripada Nur (cahaya). Ketiga Alam Mitsaal yaitu alam kesempumaan
yang menjadi tujuan dari cita-cita hidup; Pada pendapat mereka meskipun
yang sekarang ini kita hidup dalam serba kekurangan dan banyak yang
tidak memuaskan hati, tandanya di balik Alam yang kita diami sekarang,
ada lagi Alam yang lebih tinggi, yang kita rindui hendak pulang ke sana,
Keempat Alam Arwah. yaitu Alam ke-Jiwaan. Yaitu sebelum kita
menjelma ke dalam hidup yang sekarang ini, maka jiwa atau nyawa kita
telah sedia ada.
Dalam Alam Arwah itulah kita mengikat janji dengan Tuban, dan
mengakui bahwa Dialah Tuhan yang kita sembah. Tiada yang lain.
Setelah itu maka menjeImaiah yang kelima. Yang kelima ialah Alam
Ajsam. Alam tubuh. Yaitu hidlip kita atau alam kita yang sekarang ini.
Di sinilah kita berusaha dan beramaI, sehingga Mencapai derajat yang
tinggi, yaitu Insan Kamil. Dari Alam ini kelak kita menuju Alam
Barzakh. Yaitu masa "peraliban" sesudah mati meminggu hari berbangkiL
Maka Alam Barzakh itulah Alam kekaI, Itulah Hidup yang Baqaa.

40. 'ARADH, dengan artian populer boleh dikatakan bentuk! Kata-kala
'Aradh tidak terpisah dari jirim. Segala sesuatu yang ada ini adalah jirim,

233



23~

44. BAHAR RAMAL: salah satu di antara susun syair bahasa Arab yang 16
banyaknya, 12 susunan yang kuno, dan ditarnbah 4 lagi.

45. BURUNG PELATUK : Yaitu scbangsa burung yang biasanya bersarang
di dalarn pohon kayu murnuk, setelah pohon itu ditembusnya dengan
paruhnya. Paruhnya itu sangat runcing. Dalarn bahasa Arab narnanya
Hudhud. Burung ini terkenal dalam ccritera Nabi Sulaiman dengan Ratu
Balqis. negcri Saba'.

"Hidup Insan didunia hanyalah mimpi
Dia sadar bila sarnpai di kubur sepi
Apalah gunanya engkau menurutkan nafsu dan haw a
Bekalrnu ke akhirat hanyalah amal dan taqwa".

scrnuanya bcrasa I dari satu bcnda.
Curna 'Aradhnya yang berlain-lain. Panjang, lebar dalarn, semuanya itu
'Aradh. Sebab mesti ada jirim yang berbentuk panjang, lebar dan dalarn
itu. Warna putih, rnerah, hitam dan setcrusnya, semuanya itu 'Aradh.
Sebab rnesti ada jirim yang bcrwarna puuh, merah dan hitarn itu. Tempat
(rnakan) dan Waktu (zaman) juga 'Aradh, scbab mesti ada jirim yang
diwaktui dan dizarnani. Olch karena yang demikian, maka adalah orang
yang mengatakan bahwa 'Aradh itu tidak ada. Yang ada hanyalah jirim.

41. MAlAZI. Dalam ilmu keindahan bahasa (balaghah) ada disebutkan kata
kala yang dipakai adalah dua. Pertarna llakikat. kedua Majaz Boleh
diartikan populer bahwa mcrnakai kala Majazi. adalah memakai kata
sindiran. Misalnya dikatakan "Si Abdullah adalah singa", Maka kala
singa dipakai menjadi majazi, untuk menyingkirkan kcbcraniannya. Kalau
dikatakan "Si Abdullah bcrani", adalah itu mcmakai hakikat, Keuka akan
meminjam (isti'arah) kala-kala majazi (singa) untuk mengganti hakikat
(berani). hendaklah ada Qarinah (pcrsesuaian), Maka disebutkan dalarn
Undang-undang : "Kalau datang kala Majazi. karena Qarinah panjang
dahulu".

42. ROBA Y1\T : suatu timbangan syair yang dicipLakan ole'.' Kesusasteraan
Persia. tersusun dari pada empat susun kala. Susun pertama, kedua dan
keernpat sarna ujungnya. Sedang yang kcuga hcrlain. Scumparna :
"Tunduklah kepada Tuhan, dan tenangkanlah hati
Siang dan malarnmu jadikanlah batik
Harta-benda dan kernegahan hanyalah khayal
Hanya tiga lapis kafan yang kau bawa mali."

43. MASNA WI : Sastra ciptaan Persia juga yang terdiri dari dua dua susun
kalirnat :

.semuanya berasal dari satu benda.
Cuma 'Aradhnya yang berlain-lain. Panjang, lebar dalam, semuanyaitu
'Ara<lli. Sebab mesti ada jirim yang berbentuk panjang, lebar dan dalam
i.tu. Warna putih, merah, hitam dan seterusnya, semuanya itu 'Aradh.
Sebab mesti ada jirim yang berwarna putih, merah dan hitam itu. Tempat
(makan) dan Waktu (zaman) juga 'Aradh, sebab mesti ada jirim yang
diwaktui dan dizamani. Oleh karen a yang demikian, maka adalah orang
yang mengatakan bahwa 'Aradh itu tidak ada. Yang ada hanyalah jirim.

41. MAJAZI. Dalam i1mu keindahan bahasa (balaghah) ada disebutkan kata-
kata yang dipakai adalah dua. Pertarna Hakikat, kedua Majaz Boleh
diartikan populer bahwa memakai kata Majazi, adalah memakai kata
sindiran. Misalnya dikatakan "Si AbdulIah adalah singa". Maka kata
singa dipakai menjadi majazi, untuk menyingkirkan keberaniannya. KaIau
dikatakan "Si AbdulIah berani", adalah itu memakai hakikat Ketika akan
meminjam (isti'arah) kata-kata majazi (singa) untuk mengganti hakikat
(berani), hendaklah ada Qarinah (persesuaian). Maka disebutkan dalam
Undang-undang : "KaIau datang kata Majazi, karena Qarinah panjang
dahulu".

42. ROBA Y AT : suatu timbangan syair yang diciptakan ole~/ Kes~sasteraan
Persia, tersusun dari pada empat susun kata. Susun peruima, kedua dan
keempat sarna ujungnya. Sedang yang ketiga berlain. Seumpama :
"Tunduklah kepada Tuhan, dan tenangkanlah hati
Siang dan malammu jadikanlah batik
Harta-benda dan kemegahan hanYaiah khayal
Hanya tiga lapis kafan yang kau bawa mati."

43. MASNA WI : Sastra ciptaan Persia juga yang terdiri dari dua dua susun
kalimat :

"Hidup Insan didunia hanyalah mimpi
Dia sadar bila sampai di kubur sepi
Apalah gunanya engkau menurutkan nafsu dan hawa
Bekalmu ke akhirat hanyalah amal dan taqwa".

44. BAHAR RAMAL: salah satu di antara susun syair bahasa Arab yang 16
banyaknya, 12 susunan yang kuno, dan ditambah 4 Iagi.

45. BURUNG PELATUK : Yaitu sebangsa burung yang biasanya bersarang
di dalam pohon kayu mumuk, setelah pohon itu ditembusnya dengan
paruhnya. Paruhnya itu sangat runcing. Dalam bahasa Arab namanya
Hudhud. Burung ini terkenal dalam ceritera Nabi Sulaiman dengan Ratu
Balqis, negeri Saba'.
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46. BURUNG ELANG : Kcbiasaun-kcbiusaan Raja-raja Purbakala
mcmclihara burung clang. karcna dipcrgunakan dalam perburuan. Apabila
dia dilcpaskan kc udara, dia akan bcrbcgar-bcgar (berkeliling-keliling) di
ternpat yang kelihatan olchnya binatang buruan itu. Dan di zarnan Pcrang
Salib burung clang dipcrgunakan untuk mcngejar burung rncrpau yang
dipcrgunakn untuk rnengmrn surat.

47. ILLA ZIKIR NAFI ISBAT : kalimat la llaaha lllal Lah Illl·Ui.!.llIdllll.L!

dua kata mcniadakan. yauu IIlaha dan Allah. Scdcrnikian daJam khayalnya
sctcngah orang Shufi, schingg» Zikir uu mcrcka bagi kepada tiga tingkat
Pcrtama: La llaaha lila I Lah, arunya Tiada Tuhan mclainkan Allah.
Kcdua : La lIIaha IIlal Lah, arunya Truda Ma'bud mclainkan Allah.
Keuga : La llaaha Illal Lah, arunya Tiada Maujud mclainkan Allah.
Bila sarnpai kcpada yang kcuga 1111, rncnurut rnercka, maka scgala
Maujud (yang Ada) ini, sama sckah udak ada pada hakikatnya. Yang ada
hanyalah Allah saja. Jadi, kalau yang ada III I scmuanya dikatakan ada.
aninya ada. dalam Allah. lnilah Wihdatul WUJud.
IniIah yang dimaksud olch Rurni: Kalau aku berkata LAA maksudku
ralah Ila.

48, NUSYUR : Arunya ialah bilarnana scgala yang bcmyawa tclah dibangkit
kembali dari kubumya. Hari bcrbangku ini dinarnai Juga Yaumil Ba'ats
Yaumil Akhirah, Yaumil Maxyarakat, Yaumil Qiamah. dan setcrusnya.

49. MALAK. artinya Malaikat atau Bidadari.
50. ALASru. adaJah sebagian dan ayat, pcrtanyaan Tuhan kepada Insan

sekctika Insan akan diciptakan "ALASTC BIRABBIKCM. QALU
BALA". (Bukankah Aku IIll Tuhanruu? Mcrcka scrnua rncnjawab :
scbcnamya! ).
Menurut ajaran tas.iuf. pl:JI itulah ~;IIIt! tclah diikat dan itulah "kontrak"
yang tclah kita tckan scbclurn kua dal~lIlg kc duma . Dan sctclah kita
hidup, kita "l'lIdlllld"adlpanggil pulang. dcngan kata IRJI'I (pulanglah,
kcrnbalilah').

51. KULLU SYAI-IN HALIKUN ILLA WAJHA-HU :
(Sarna sckali binasa, kccuali wajah-Xya). (Sural Al-Qasash ayat 88)
Mcnurut aliran faharn Tasauf, Alam 1111 scluruhnya adalah Wajah Allah.
Jadi yang binasa itu hanyalah "Aradhnya".

52. GUBAH HIJAU. kiasan ahli sastru tcntang langu. Di bawah Gubah
Hijau, bolch diartikan di bawah kolong langit.

53. MAZHAR: Pernyataan. Dasar Iaharn Islam rncnurut Sunnah. Alam ini
adaIah Mazhar, Pernyataan dan Bukti dari ADA-ny-a Tuhan. Mcnurut
kcpcrcayaan Nashrani, Nabi lsa Almasih adalah Mazhar dari tiga
Oknurn. (Sang Rama, Sang Putcra dan Roh Sue i).

46. BURUNG ELANG : Kebiasaan-kebiasaan Raja-raja Purbakala
memelihara burung elang, karena dipergunakan dalam perburuan. Apabila
dia dilepaskan ke udara, dia akan berbegar-begar (berkeliling-keliling) di
tempat yang keJihatan olehnya binatang buruan itu. Dan di zaman Perang
Salib burung elang dipergunakan untuk mengejar burung merpati yang
dipergunakn untuk mengirim sural.

47. ILLA ZIKIR NAFI ISBAT : kalimalla Ilaaha lllal Lah mengandung
dua kata meniadakan, yaitu IIlaha dan Allah. Sedemikian dalam khayalnya
setengah orang Shufi, sehingga Zikir ilu mereka bagi kepada tiga tingkat
Pertama: La llaaha Illal Lah, arlinya Tiada Tuhan melainkan Allah.
Kedua : La Illaha Illal Lah. arlinya : Tiada Ma'bud melainkan Allah.
Ketiga : La llaaha Illal Lah, artinya : Tiada Maujud melainkan Allah.
Bila sampai kepada yang keliga ini, menurut mereka, maka segala
Maujud (yang Ada) ini, sarna sekali tidak ada pada hakikatnya. Yang ada
hanyalah Allah saja. Jadi, kalau yang ada ini semuanya dikatakan ada,
artinya ada, dalam Allah. Inilah Wihdalul Wujud.
Inilah yang dimaksud oleh Rumi: Kalau aku berkata LAA maksudku
ialah lla.

48. NUSYUR : Artinya ialah bilamana segala yang bemyawa telah dibangkit
kembali dari kuburnya. Hari berbangkil ini dinamai Juga Yaumil Ba'ats
Yaumil Akhirah, Yaumil Masyarakal, Yaumil Qiamah, dan seterusnya.

49. MALAK, artinya Malaikat. atau Bidadari.
50. ALASTU, adalah sebagian dari ayal, pertanyaan Tuhan kepada Insan

seketika Insan akan diciptakan : "ALASTU BIRABBIKUM, QALU
BALA", (Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka semua menjawab :
sebenamya!).
Menurut ajaran tasauf, janji ilulah yang telah diikal dan ilulah ''kontrak''
yang telah kita tekan sebelum kita datang ke dunia . Dan setelah kita
hidup, kita senanliasadipanggil pulang, dengan kata IRJI'I (pulanglah,
kembalilah!).

51. KULLU SYAI-IN HALIKUN ILLA WAJHA-HU :
(Sama sekali binasa. kecuali wajah-Nya). (Surat AI-Qasash ayal 88)
Menurut aliran faham Tasauf, Alam ini seluruhnya adalah Wajah Allah.
Jadi yang binasa itu hanyalah. "Aradh-nya".

52. GUBAH HIJAU, kiasan ahli sastra tentang langil. Di bawah Gubah
Hijau, boleh diartikan di bawah kolong langil.

53. MAZHAR: Pemyataan. Dasar faham Islam menurut Sunnah, Alam ini
adalah Mazhar, Pemyataan dan Bukti dari ADA-nya Tuhan. Menurut
kepercayaan Nashrani, Nabi Isa Almasih adalah Mazhar dari tiga
Oknum. (San~ Rama, Sang Pulera dan Roh Suci).
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Scunggi-unggi tingkat pcngetahuan tcntang asaI bcnda terdapatlah Islam
tclah mcncntukan bahwa TUHAN ALLAH itu ESA, bukan dua, bukan
jirirn dan 'aradh, bukan bcnda dan tcnaga. Sebab itu tidaklah ada satu
Matcmauk, ilmu Ukur dan Aljabar yang dapat rncncari Zat Allah itu.
Allah dipcreaya adanya, karcna rnclihat bckas kekuasaan-Nya.

)4. Z:\1. \1, ;i,.~ul kcpcr.uyaan Agama Islam, Zat itu adalah dua yauu Zat
yang nyata dan Zat yang ghaib: Yang nyata adalah Benda (rnatcri) yang
dapat dicari dcngan pancaindcra dan alat perkakas. Maka Tuhan Allah
adalah Zat yang ghaib, yang hanya dapat diketahui sifatnya, tetapi tidak
dapat drcari Zat Allah.
Karcna Zat Allah sckah-kah udaklah akan bertcmu. ScdangkanZat yang
bcrsrlat bcnda, banyak sckali yang hanya dapat dll..ciahui sifatnya saja,
dan bckasnya, Dan dia xcndiri udaklah bcrtemu hanyalah daIam hitungan.
Kcmudian, sctclah ilrnu pcngctahuan bcrtambah lanjut dalam hal llrnu
Pasu, mcnjurnpalah suatu kctcntuan bahwasanya scgala Zat yang dieari
itu udaklah berdiri scndirinya. Mclainkan kurnpulan dari bcbcrapa
kckuatan. Seurnparna Zat Atom; tcrnyata kumpulan daripada Elekiron,
Netron dan Proton.

54. ZA T. Menurut kepereayaan Agama Islam. Zat itu adalah dua yaitu Zat
yang nyata dan Zat yang ghaib: Yang nyata adalah Benda (materi) yang
dapat dieari dengan paneaindera dan alat perkakas. Maka Tuhan Allah
adalah Zat yang ghaib. yang hanya dapat diketahui sifatnya. tetapi tidale
dapat dieari Zat Allah.
Karena Zat Allah sekali-kali tidalelah akan bertemu. Sedangkan Zat yang
bersifat benda. banyak sekali yang hanya dapat diketahui sifatnya saja.
dan bekasnya. Dan dia sendiri tidaklah bertemu hanyalah dalam hitungan.
Kemudian. setelah ilmu pengetahuan bertambah lanjut dalam hal IImu-
Pasti. menjumpalah suatu ketentuan bahwasanya segala Zat yang dieari
itu tidalelah berdiri sendirinya. Melainkan kumpulan dari beberapa
kekuatan. Seumpama Zat Atom; temyata kumpulan daripada Elektron.
Netron dan Proton.

Setinggi-tinggi tingkat pengetahuan tentang asal benda terdapatlah Islam
telah menentukan bahwa TUHAN ALLAH itu ESA. hukan dua. hukan
jirim dan 'aradh. hukan benda dan lenaga. Sebab itu tidaklah ada satu
Matematik. iImu Ukur dan Aljabar yang dapat mencari Zat Allah itu.
Allah dipercayaadanya. karena melihat bekas kekuasaan-Nya.
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